VEDTEKTER
FOR
FORENINGEN KJERRATMUSEET
§1 - Navn og rettslig stilling
Foreningen Kjerratmuseet er en privat og upolitisk forening med adresse Åsa i Ringerike kommune.
Foreningen ble startet i 1999 under navnet Historiegruppa i Åsa Vel. I 2005 endret gruppa navn til
Åsa Historielag og senere samme år ble det vedtatt å benytte navnet Foreningen Kjerratmuseet.

§2 - Formål
Foreningen Kjerratmuseet eier og drifter et kultur- og naturhistorisk museum, Kjerratmuseet, for
Åsa. Museets oppgaver er å samle inn, bevare, forske og formidle kultur og naturhistorisk materiale,
som kan belyse Åsas historie fra de tidligste tider til i dag.
Virksomheten skal være basert på privat initiativ og beste dugnadsånd.

§3 - Medlemmer
Enhver som betaler kontingent er medlem av Foreningen Kjerratmuseet. Alle medlemmer har rett til
å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter,
og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak
som er fattet av årsmøtet.

§4 - Styret
Foreningen Kjerratmuseet ledes av et styre som består av maksimum 8 medlemmer og minimum 5
medlemmer. Hvert av styremedlemmene skal ha et personlig varamedlem.
Styremedlemmene velges slik:
-

5 representanter med tilhørende vararepresentanter velges fra Foreningen Kjerratmuseets
medlemmer.

I tillegg kan:
-

1 representant, med tilhørende vararepresentant, velges fra Åsa sanitetsforening.
1 representant, med tilhørende vararepresentant, velges fra Vegård pensjonistforening.
1 representant, med tilhørende vararepresentant, velges fra grunneierne (Fredheim,
museumstomta, 18/64 og hjulhus nr. 5, 18/8).

Dersom en av de tre sistnevnte foreninger/eiere går ut av Foreningen Kjerratmuseet kan styret
vurdere og evt. anbefale for årsmøtet å ta inn en annen forening fra Åsa etter at skriftlig søknad
foreligger.
Representantene velges for to år av gangen hos de respektive foreninger/eiere.

Styret konstituerer seg selv, dvs. velger selv blant dets faste medlemmer; leder, nestleder, sekretær
og kasserer. Dette skjer årlig på første styremøte etter de respektive foreningers/eieres årsmøter,
dog senest 10. mai. Styreleder berammer styrets møter. Det skal holdes minst fire møter pr år.
Minst fire styremedlemmer har adgang til samlet å kreve at det innkalles til styremøte. For at gyldig
vedtak kan fattes, må minst fem styre- eller varamedlemmer være til stede.

§5 - Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for tilfredsstillende og betryggende forvaltning av foreningens bygg,
eiendeler/verdier, eide og leide/lånte gjenstander og drift av dette. Styret skal påse at foreningens
formål blir fremmet gjennom strategiske planer, og at virksomheten skjer innen forsvarlige
økonomiske rammer.
Styret skal avgi årsmelding, regnskap og budsjett til årsmøtet. Foreningens arbeids- og regnskapsår
følger kalenderåret. Styret sender årsmelding og revidert regnskap til de respektive foreninger/eiere.
Foreningens økonomiske midler skal holdes adskilt fra andre midler. Styret kan meddele prokura.
Styret er ansvarlig for at virksomheten i foreningen foregår i henhold til relevante lover og regler.
Foreningen Kjerratmuseet representeres utad av styrets leder og ett styremedlem.

§6 - Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall
stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøtet avholdes hvert år i slutten av mars og
medlemmene inviteres med minst to ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må
være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet ledes av leder eller den leder utpeker. Det velges referent og to personer til å undertegne
protokollen sammen med referent og møteleder. Stemmeberettigede er frammøtte medlemmer
som har betalt kontingent for foregående år. På årsmøtet legges fram og godkjennes årsmelding,
regnskap og budsjett for inneværende år. Videre behandles innmeldte saker og fastsettelse av
kontingent.
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene
krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§7 - Valg
Valgkomiteen består av tre medlemmer hvor av et medlem går ut hvert år.
Valgkomiteen legger fram forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer til Foreningen
Kjerratmuseets styre samt forslag til revisor. Det velges revisor for ett år ad gangen.

§8 - Beskyttelse av foreningens eiendeler og de gjenstander som foreningen har til lån og leie.
Det skal være en tilfredsstillende faglig standard med hensyn til registrering og katalogisering,
konservering, sikring og forsikring. Samlingene eller deler av disse kan ikke avhendes eller lånes/leies
ut. Det er kun eiere av gjenstander som ved behov eller ved mislighold fra foreningens side kan ta
tilbake gjenstander på kort eller lengre sikt.

§9 - Forhold vedrørende opphør
Dersom Foreningen Kjerratmuseet ikke klarer å ivareta eierskapet og det driftsmessige ansvaret for
Kjerratmuseet, forplikter Stiftelsen Ringerikes Museum og grunneier av gnr 18 bnr 64 i Ringerike
kommune å ha som intensjon å skape videre drift av museet.
Vedtak om opphør av Foreningen Kjerratmuseet kan kun skje med minst ¾ flertall i et fulltallig styre.
Vedtaket er først gyldig etter godkjennelse i to følgende ordinære årsmøter i Foreningen
Kjerratmuseet.
Hvis det skulle gå slik at Foreningen Kjerratmuseet blir nedlagt og det skulle være pengemidler igjen
etter at alt er oppgjort i henhold til avtaler m.m., skal disse øremerkes et fond til beste for bygda
eller tillegges eksisterende bygdefond med tilnærmet samme formål. Det sist sittende styre i
Foreningen Kjerratmuseet beslutter og gjennomfører dette. Denne paragrafen kan ikke endres.

§10 - Endring av vedtekter
Endring kan bare skje med minst ¾ flertall i et fulltallig styre. Endringen er først gyldig etter
godkjennelse i et ordinært årsmøte i Foreningen Kjerratmuseet.
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