LOVER – FRITHJOFS VENNER
Vedtatt på Generalforsamling 19. februar 1985
Med senere endringer, Generalforsamling 10. februar 1989
Med senere endringer, Generalforsamling 28. februar 2002
Med senere endringer, Generalforsamling 12. februar 2009

§1.

Venneforeningen er etablert av Stiftelsen Losskøyta FRITHJOF II i samsvar med Stiftelsens statutter § 10.

§2.

Venneforeningens navn er FRITHJOFS VENNER.

§3.

Venneforeningens formål er å støtte opp om Stiftelsens arbeid og formålsparagraf, samt å skape et maritimt miljø omkring
driften av FRITHJOF II.

§4.

Venneforeningen står ikke ansvarlig for drift, vedlikehold og restaurering av FRITHJOF II, men organiserer personer som vil
støtte eller delta i dette arbeidet. Dette er ikke til hinder for at Venneforeningen påtar seg tidsavgrenset ansvar for
planlegging og gjennomføring av driften etter nærmere avtale med Stiftelsen.

§5.

Venneforeningen har ingen eierinteresser i FRITHJOF II, men opererer med eget regnskap og budsjett.

§6.

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenter som gjøres gjeldende året etter Generalforsamlingen.
I tillegg til årskontingent kan det også fastsettes 10-års kontingent og kontingent for livsvarig medlemsskap.

§7.

Det avholdes Generalforsamling i februar måned hvert år. Dato for denne kunngjøres i medlemsbladet, på foreningens
nettside eller på annen tilfredsstillende måte, senest 31. desember året forut for Generalforsamlingen. Kunngjøringen skal
inneholde frist for innsending av saker til behandling på Generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen, skal være styret i hende senest fire uker før Generalforsamlingen.
Saksliste til Generalforsamlingen offentliggjøres på foreningens nettside to uker før Generalforsamlingen.
Medlemmer kan få saksliste tilsendt ved henvendelse til styret.
Saksliste skal inneholde dagsorden, årsberetning, regnskap, budsjettforslag, forslag til medlemskontingenter og innkomne
forslag.
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes dersom styret eller minst 30 medlemmer krever det.
Ekstraordinær Generalforsamling innkalles med minst tre ukers varsel.
Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

§8.

Generalforsamlingen velger styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer.
Ved stemmelikhet i styret avgjøres saken med leders dobbeltstemme.
Funksjonstid for leder er 1 (ett) år - for de øvrige styremedlemmene 2 (to) år.
Styremedlemmene velges slik at det annethvert år velges 2 (to) styremedlemmer, hhv. 3 (tre) styremedlemmer.
Det velges 3 (tre) vararepresentanter i rekkefølge, funksjonstid 1 (ett) år.
Det velges 2 (to) revisorer, funksjonstid 1 (ett) år.
Det velges 3 (tre) personer til valgkomite, funksjonstid 2 (to) år.
Alle valg avgjøres med simpelt flertall.
Driftssjef for Losskøyta FRITHJOF II har møte-, tale- og forslagsrett i Venneforeningens styre.
Venneforeningens styre peker ut 2 representanter til styret i Stiftelsen Losskøyta FRITHJOF II.

§9.

Venneforeningen skal gi ut et medlemsorgan med to nummer årlig som distribueres til alle medlemmer.
Dette organets formål skal være å orientere om virksomheten omkring FRITHJOF II og bringe kunnskap om losvirksomhet
og annen lokal maritim tradisjon og kystkultur.

§10. Venneforeningen organiserer arbeidsgrupper til ulike typer arbeidsoppgaver omkring Frithjofprosjektet.
§11. Vennneforeningen organiserer turer med FRITHJOF II for foreningens medlemmer i samarbeid med Stiftelsen.
§12. Venneforeningen kan bare oppløses av særlig innkalt Generalforsamling med tre fjerdedels flertall.
§13. Endring av disse lover krever to tredjedels flertall.

