Forslag til vedtekter for bygdeutviklingslag i Narvik kommune, vedtatt i Narvik kommunestyre
8/2 2021.
§1

BYGDEUTVIKLINGSLAG
Bygdeutviklingslag er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening.

§2

LAGETS FORMÅL
Bygdeutviklingslagenes formål er å arbeide for kulturelle, sosiale og næringsmessig
utvikling av bygda (Nærmiljøtiltak)
Bygdeutviklingslaget skal ha mulighet til å være en høringsinstans i saker av
betydning, samt være en ressurs i beredskapssammenheng, for sitt geografiske
område.

§3

DELTAKELSE
Bygdeutviklingslaget kan være et samarbeidsorgan med Narvik kommune.
Deltakelse bør være åpent for alle innbyggere i bygda, samt personer, bedrifter og
andre lag og foreninger som har nær tilknytning til bygda.

§4

STEMMERETT
Narvik kommune anbefaler at alle personer over 16 år som bor i det geografiske
området har stemmerett. Personer med nær tilknytning og viser interesse for å delta i
utviklingen av området kan også velges inn i styret. Dette kan reguleres av lokale
vedtekter.

§5

STYRET
Bygdeutviklingslagets styre kan f.eks. bestå av et styre på 5-7 medlemmer og
varamedlemmer. Styret kan organiseres som følger: av leder, nestleder, sekretær,
kasserer og 1-3 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer. I tillegg har laget
revisor og valgkomite på minst 2 medlemmer.
Det er tradisjonelt sett styrets oppgave å sikre at
● det skal føres referat fra styrets møter
● alle vedtak protokolleres
● regnskapsåret følger kalenderåret.

Styret velges på det ordinære årsmøte. Hvert år er halvparten av styrets medlemmer
på valg for å sikre kontinuitet, første år etter loddtrekning. Årsmøtet velger leder hvert år.
Styret bør ha:
● ulik representasjon fra ulike deler av lagets geografiske område
● ulik alderssammensetning
● så lik fordeling som mulig mellom menn og kvinner
● et flertall av styrets medlemmer må ha bostedsadresse i
bygdeutviklingslagets område
Andre lag og foreninger og interessegrupper i bygda kan stille med en representant
hver i styret. Representanten fra disse lagene har tale og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
Alle som har stemmerett er valgbar som medlemmer i styret.
§6

STYRETS GJØREMÅL
Styret skal lede bygdeutviklingslaget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak. I
saker der andre lag i bygda må forventes å ha interesse, skal disse informeres og
inviteres til styremøtet.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av representantene
være til stede inklusiv leder og/eller nestleder.

§7

ÅRSMØTE
Årsmøtet er bygdeutviklingslagets høyeste myndighet og skal avholdes innen
utgangen av juni måned. Styret innkaller til årsmøte skriftlig minst 2 uker før
møtedato. Saksliste, årsberetning og regnskap skal følge innkallingen. Fristen for
saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 uke før
årsmøte.
Rett til å delta på årsmøtet har alle personer over 15 alt. 16 år som er registrert som
bosatt i området. Stemmerettsalderen følger den til enhver tid vedtatte
stemmerettsalderen.
Årsmøte blir ledet av styrelederen.
Når ikke annet er bestemt skjer vedtakene på årsmøte med vanlig (simpelt) flertall.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler kun
de saker som er angitt i innkallingen.

§8

ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøte skal behandle følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg av ordstyrer, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Styrets årsmelding
Regnskap
Andre saker som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeidsgrupper.

6. Budsjett og arbeidsplan for kommende år etter forslag fra styret
7. Valg av leder
8. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomite
§9

VEDTEKTSENDRING
Endringer av disse vedtektene kan bare foretas på årsmøte, eller på ekstraordinært
årsmøte.
Forslag til vedtektsendring skal legges ved innkallingen.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§

10 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av laget må legges frem på årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, må saken realitetsbehandles på et ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. På årsmøte skal også fordeling av midlene vedtas.

