Forslag til endring av Vedtekter for Møkkalassets Venner.
Forslag fremmes på årsmøte 11. mars 2021
§1 Foreningens navn og sete
Foreningens navn er Møkkalassets venner og er en undergruppe av Flosta Motorbåtforening,
heretter omtalt som FMF. Foreningens hovedkontor er FMF’s klubbhus adresse 4920 Staubø.
§ 2 Formål
Foreningens formål er å samarbeide med det offentlige for å bidra til å ta vare på fyret.
Gjennom dette ønskes det å gjøre fyret mer tilgjengelig for allmennheten slik at også
kommende generasjoner vil kunne glede seg over dette minnesmerket over vår gamle
skipsfartshistorie.
Forslag:
§ 2 Formål
Foreningens formål er å samarbeide med det offentlige for å bidra til å ta vare på Ytre
Møkkalasset fyrstasjon, samt fremme arbeidet med bevaring av kystkulturminner i Flostas
stolte skipsfartshistorie for kommende generasjoner.
§ 3 Årsmøte
Styret sammen med fremmøtte øvrige medlemmer avholder ordinært årsmøte årlig i forkant
av FMF’s årsmøte. På årsmøtet skal det behandles saker etter foreningens vedtekter, samt
innkomne forslag fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest to uker før årsmøtet
skal avholdes.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste
2. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år
3. Godkjennelse av budsjett
4. Forslag til vedtektsendringer
5. Øvrige innkomne forslag

6. Valg av formann, kasserer, sekretær og eventuelle styremedlemmer jf. § 4.
7. Fastsettelse av årskontigent

Innkalling og stemmeregler
Styret kaller inn til årsmøte med fire ukers varsel.
Hvert medlem har én stemme på årsmøtet.
Et medlem kan utpeke representant med fullmakt. Fullmakten må da være skriftlig og leveres
styreleder.
Beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak av §§ 6 og 7. Ved stemmelikhet anses
leders stemme som dobbeltstemme.
Forslag:
§ 3 Årsmøte
Årsmøtet i Møkkalassets Venner skal avholdes før årsmøtet i moderforeningen Flosta
Motorbåt Forening (FMF).
Styret innkaller til årsmøte senest fire uker før, som skal kunngjøres på foreningens
Facebook-side og på hjemmesiden www.mokkalasset.no .
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste
2. Velge ordstyrer, referent og to til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Vedta årsberetning
4. Vedta regnskapet
5. Vedta budsjett
6. Fastsette kontingent
7. Valg av styre ref §4:
1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Styre- og varamedlemmer

Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet - hvert medlem har én
stemme. Familiemedlemskap har en stemme. Et medlem kan utpeke representant med
fullmakt. Fullmakten må da være skriftlig og leveres styreleder/ordstyrer.
Beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak av §§ 6 og 7. Ved stemmelikhet anses
leders stemme som dobbeltstemme.
Forslag til behandling på være levert styret senest to uker før årsmøtet.

§ 4 Styret
Styret skal bestå av minimum 3 personer, hvorav en leder, en sekretær, en kasserer og
eventuelle styremedlemmer. Leder og kasserer velges for 2 av gangen, sekretær og
styremedlemmer for 1 år av gangen.
Foreningens daglige virksomhet ledes av styret.
Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel. Styret innkalles med
saksliste. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller
eventuelt varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har selvstendig møte- og talerett ved
styremøtene.
Forslag:
§ 4 Styret
Styret skal bestå av minimum tre personer, hvorav en leder, en sekretær, en kasserer og
eventuelle styremedlemmer. Styret velges for et år og står ansvarlig for daglig drift av
foreningen.
Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel. Styret innkalles med
saksliste. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller
eventuelt varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har selvstendig møte- og talerett ved
styremøtene.

§ 5 Medlemskap

Innmelding i foreningen gjøres ved melding til kasserer, samt betaling av medlemskontigent
med melding. Medlemmet føres da opp på medlemsliste og får årlig giro for
medlemskontigent. Medlemskapet opphører ved manglende betaling eller ved melding til
kasserer.
Det tillates at støttemedlemmer kun er medlemmer av undergruppen Møkkalassets venner.
Forslag:
§ 5 Medlemskap
Innmelding i foreningen gjøres ved betaling av medlemskontigent med melding. Medlemmet
føres da opp på medlemsliste. Medlemskapet opphører ved manglende betaling eller ved
utmelding.
§ 6 Vedtektsendring
Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall
av de møtende medlemmene.
§ 7 Foreningens oppløsning
Vedtak om foreningens oppløsning treffes på årsmøte og krever 2/3 flertall av de møtende
medlemmene.
Ved oppløsning tilfaller alle verdier hovedforeningen FMF.

