
                        Forslag til nye Vedtekter for Bjarkøy Historielag 

                                                

 

§.1 Navn 

Foreningens navn er Bjarkøy Historielag i Harstad Kommune. 

§.2 Formål. 

Bjarkøy historielag har som formål å vekke interesse for, og spre kunnskap om øyrikets 

lokale historie. 

Bjarkøy historielag skal videre samle inn og ta vare på historisk materiale som forteller om 

folks livsvilkår gjennom tidene.  

§ 3.Forvaltning. 

Laget er selveiende, ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over lagets formue, utdeling 

av overskudd, eller hefte for dets gjeld. 

§ 4. Virksomhet. 

For å nå målet må Bjarkøy Historielag, 

• Foreta registrering og samle inn muntlige og skriftlige tradisjoner. 

• Arbeide for vern av kulturminner i gamle Bjarkøy Kommune.  

• Samle inn og registrere fotografier, karter, lokal tilknyttet litteratur. 

• Registrere å ta vare på lokale navn og uttrykk. 

• Registrere og dokumentere lokal bygningshistorie. 

• Arbeide for å utgi årbok og kalender. 

• Arbeide med å utgi medlemsblad. 

• Drifte eget nettsted.  

• Arrangere tilstelninger av lokalhistorisk art. 

 

§ 5. Medlemskap. 

Foreningen skal være åpen for alle. Medlemmer som ikke betaler kontingent innen utgangen 

av siste kalenderår, kan styret stryke fra medlemslisten. 

 

 

 

 

 



§ 6. Styret. 

Styret skal bestå av : 

  - Leder 

  - Nestleder 

  - Kasserer 

  - Sekretær 

  - 1- Styremedlem 

  -  2-møtende varamedlemmer, med tale og forslagsrett. 

Foreningen forpliktes av leder og kasserer. Disse har disposisjonsrett over lagets kontoer og 

lagets øvrige eiendeler. 

 

§ 7. Årsmøte. 

Årsmøtet er lagets øverste organ. Årsmøtet velger styret som leder foreningen mellom 

årsmøtene. 

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av januar måned, eller et tidspunkt som styret 

bestemmer. Styret innkaller til årsmøtet med 14 - fjorten dagers varsel.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kommet til styret senest 1 uke før 

annonsert møte. 

Årsmøtet skal behandle. 

1. Styrets årsberetning. 

2. Revidert regnskap. 

3. Innmeldte saker. 

 

4. Valg av,   

 

- Leder. 

- Nestleder  (leder og nestleder bør sitte på alternering) 

- Kasserer 

- Sekretær 

- 1 Styremedlem.  

- 2 Varamedlemmer. 

- Revisor. 



- Tilsynsansvarlig Bjarkøy Båtmuseum,         3 medlemmer,  velges for 2 år. 

- Kalender komité,                                                                3 medlemmer,  velges for 2 år 

- Ansvarlig for Billedsamling, karter og lokal litteratur, 3 medlemmer,   velges for 2 år 

- Årbok redaksjon,            4 medlemmer,  velges for 2 år 

- Redaktør for medlemsbladet.      Velges for 1 år (2 år) 

- Representant til Trudvang styret      Velges for 1 år 

- Vara representant til Trudvang styret     Velges for 1 år 

- Nett redaktør,        Velges for 1 år (2år) 

- Valgkomite,             2 medlemmer, velges for 1 år 

Valg av styret med varamedlemmer og revisor,    velges for 2 år. 

 

§ 8.Endringer av vedtektene, 

Vedtektene kan bare endres på ordinært årsmøte, og da med 2/3 dels flertall blant de 

frammøtte medlemmene.  

Vedtektsendringer må varsles/kunngjøres sammen med møteinnkallingen. 

§ 9. Retningslinjer. 

Vedtektene skal i tillegg ha egne retningslinjer for klarere definering av 

arbeidsmetode/forståelse knyttet til § 4 

 

§ 10. Møteprotokoll. 

Styre forplikter å føre møteprotokoll. Protokollen distribueres elektronisk til styrets 

medlemmer, og til redaktør av medlemsbladet. 

 

§ 11. Kontingent. 

Kontingenten fastsettes av årsmøte og gjelder kalenderåret. 

 

§ 12. Oppløsning av foreningen. 

Forslag om oppløsning av laget behandles på første ordinære årsmøte og avgjøres på neste ordinære 

årsmøte. Det kreves  2/3 flertall.  Årsmøtet bestemmer med vanlig flertall hvordan lagets midler og 

eiendeler skal anvendes, - de skal i alle tilfelle overdras til beslektede formål. 

 

Dato. 28 november 2017  


