
VEDTEKTER FOR BÅNKALL GÅRDS VENNER 
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22.10.2019 

 
 

1. FORENINGENS NAVN: 
Bånkall gårds venner. Stiftet i Oslo, Norge, 04.06.1998.  
 
2. FORMÅL: 
Bånkall gårds venner skal være en støtteforening som arbeider for å spre kjennskap til og 
interesse for Bånkall gård og arbeide for å bevare gården som et kulturminne.  
 
2. MEDLEMSKAP: 
Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og institusjoner. 
 
3. ORGANISASJON: 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det avholdes innen 30.4. hvert år. Årsmøtet 
innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved 
kunngjøring i pressen. Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før 
møtedato. Dette skal fremgå av innkallingen. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Kun saker som er innsendt innen fristen kan 
behandles av møtet. 
 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan også invitere andre personer 
og/eller media til å være til stede.  Årsmøtet er vedtaksført med det antall 
stemmeberettigede medlemmer som møter. 
 
Årsmøtet velger styre, valgkomité og revisor, fastsetter kontingent og behandler styrets 
beretning, regnskap, budsjett, vedtektsendringer samt innkomne forslag. 
 
Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
4. FORENINGENS STYRE: 
Foreningens styre velges på årsmøtet. Styret skal bestå av inntil seks medlemmer og inntil 
2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. 
Styrets oppgave er å lede og administrere foreningen mellom årsmøtene i samsvar med 
foreningens formål og årsmøtets vedtak. 
 
5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE: 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom styret finner det nødvendig eller minst en 
tredjedel av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 
dagers varsel og kun behandle saker som er ført opp i innkallingen. 
 
6. OPPLØSNING: 
Foreningen kan oppløses av årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte hvis minst 2/3 av de 
fremmøtte stemmer for det. Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle kulturrelaterte 
aktiviteter på Bånkall gård. 


