Vedtekter for Feiring Jernverks Venner
Stiftet 20.10.2003

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Feiring Jernverks Venner og organisasjonsnummeret er
991097872
§ 2 Formål
Feiring Jernverks Venner har til formål å bidra til å skape et åpent og levende
kulturminne i Feiring jernverk.
Formålet søker en å nå gjennom
• å gi bistand i forbindelse med istandsetting og utvikling av anlegget og av
områder med direkte tilknytning til kulturminnet,
• å sikre gjenstander som kan belyse drifta og forholdene ved jernverket,
• å gjennomføre og/eller bidra til arrangementer med temaer knyttet til
jernverkshistorien,
• å samarbeide med lag og foreninger som ved å legge deler av sin
virksomhet til jernverket medvirker til å skape et levende kulturminne og
• å arbeide for at jernverksområdet vernes mot inngrep som vil forringe
det historiske minnesmerket.
Med kulturminnet Feiring jernverk menes jernverksområ det, Carsten Ankers
lysthus og St.Pauls gruve.
Kulturminnet Feiring jernverk er en del av Eidsvoll museum som er en avdeling i
Museene i Akershus.
Feiring Jernverks Venner skal støtte og samarbeide med Museene i Akershus.
Feiring Jernverks Venner er representert i brukerrådet for Eidsvoll Museum.
§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer og er selveiende.
At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har
krav på foreningens formue eller eiendeler eller er ansvarlig for gjeld eller andre
forpliktelser.
§ 4 Medlemskap
Enhver kan være medlemmer.
Enkeltpersoner over 15 år utgjør et enkeltmedlemskap. Familiemedlemskap er
medlemskap for inntil 2 voksne og barn under 18 år, alle i samme husstand.
Alle foreningens medlemmer som har betalt kontingent for inneværende
årsmøteperiode har møte- og stemmerett på årsmøtet. Ved avstemminger har
møtende enkeltmedlemmer én stemme og familiemedlemskap har én stemme
som avgis ved ett av familiens medlemmer.
§ 5 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for henholdsvis enkeltmedlemskap og
familiemedlemskap.
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar måned. Innkalling skjer med minst
to ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må ha kommet styret i
hende senest åtte dager før årsmøtedato.
Årsmøtet skal behandle:
1. godkjenne innkalling og saksliste
2. velge ordstyrer, referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen
3. styrets årsberetning,
4. årsregnskap og revisjonsberetning,
5. fastsetting av kontingent,
6. innkomne saker og
7. valg.
Årsmøtet avgjør saker med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet fortas
avstemmingen på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet, har leder dobbeltstemme.
Avstemminger skal være skriftlig hvis minst ti møtende, stemmeberettigede
medlemmer krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret på samme måte som ordinært
årsmøte hvis styret finner det nødvendig eller hvis 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene ønsker det, se § 4 om medlemskap.
§ 7 Valg
Årsmøtet behandler valget på følgende måte:
1. valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen,
2. valg av revisor(er), etter innstilling fra valgkomiteen og
3. valg av medlem til valgkomiteen, etter innstilling fra styret.
Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt for tre år av gangen, slik at ett
medlem velges hvert år. Medlemmet som har sittet lengst er leder av
valgkomiteen og er den som ta initiativet til og innkaller til møter i komiteen.
§ 8 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av:
1. en leder, valgt for ett år av gangen,
2. en nestleder, en kasserer og en sekretær, valgt for to år om gangen,
3. fem faste styremedlemmer, valgt for to år av gangen og
4. ett varamedlem, valgt for to år av gangen.
Representant for Museene i Akershus, avd. Eidsvoll museum, har møte- og
talerett på styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede.
Varamedlemmet innkalles til alle styremøter, men har ikke stemmerett dersom
styret er fulltallig.
Mellom årsmøtene er det styret som leder foreningen. Styret forvalter
foreningens økonomi og drift.
§ 9 Oppløsning
Oppløsning av foreningen skjer på følgende måte:
1. på ordinært årsmøte vedtas oppløsning med minst ¾ flertall av
foreningens medlemmer/møtende medlemmer,
2. årsmøtet velger et avviklingsstyre som forbereder oppløsningen og
utarbeider en oversikt over foreningens eiendeler og forpliktelser, og
3. ekstraordinært årsmøte, som avholdes tre måneder etter ordinært
årsmøte, må gjenta vedtaket om oppløsningen med minst ¾ flertall av de
møtende medlemmer.
Ved oppløsning overføres foreningens kapital og øvrige eiendeler til Museene i
Akershus avd. Eidsvoll museum.

