Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Vedtekter
§ 1. Om foreningen
Trondheim sopp- og nyttevekstforening (TSNF) er en frivillig medlemsforening for folk i
Trondheim og omegn. Vi er en medlemsforening i Norges sopp- og nyttevekstforbund og
følger forbundets vedtekter.

§ 2. Formål
Trondheim sopp- og nyttevekstforening er undergitt samme formål som forbundet og er
ansvarlige for å organisere sin virksomhet innenfor rammen av de sentrale vedtekter;
•

Virke for økt kunnskap om og økt bruk av sopp og nyttevekster blant
medlemmene og i samfunnet, herunder sopp og nytteveksters kulinariske,
ernæringsmessige og kunst- og håndverksmessige verdier og bruksområder.

•

Tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse
og rekreasjon.

•

Delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes
samspill med andre organismer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.

§ 3. Oppgaver
Styret kan igangsette og gjennomføre aktiviteter, utgi egne publikasjoner, opprette lokale
komiteer og ta lokale initiativ overfor media og myndigheter i saker som vedrører
forbundets formål.
Medlemsforeningen skal være:
• Kontaktledd for egne medlemmer
• Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
• Arrangør av faglige tiltak slik som medlemsmøter, turer, kontroller, utstillinger o.l.
• Arrangør av kurs. Disse skal meldes og rapporteres til Studieforbundet Natur og
Miljø
• Ansvarlig for rapporter om virksomheten ovenfor forbundsstyret
Nasjonale arrangementer går på omgang mellom foreningene etter innbyrdes avtale.
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§ 4. Styret
Lokalforeningen ledes av et styre på 7 medlemmer og to varamedlemmer. Styret
administrerer foreningen mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for foreningens drift
og økonomi. Styret møtes minimum 6 ganger per år, dog skal det avholdes styremøte når
minst to styremedlemmer forlanger det. Beslutninger kan ikke tas uten at minst fire
medlemmer av styret deltar. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5. Årsmøte
Årsmøtet er medlemsforeningens høyeste organ og holdes innen utgangen av februar.
Frister for annonsering, innkalling og behandling av forslag:
•
•
•
•

Årsmøtet annonseres på foreningens nettside senest 30 dager før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandles av årsmøtet må styret ha i hende senest 21 dager før
årsmøtet.
Innkallingen med tilhørende dokumenter sendes til medlemmene senest 14 dager før
årsmøtet.
Innkallingen med tilhørende dokumenter annonseres på nettsiden til TSNF.
Medlemmene mottar varsel på oppgitt kontaktinformasjon, på mail og/eller SMS.

Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent har møte-, forslags- og stemmerett.
Møtende medlemmer kan kun representere ett medlem med fullmakt.
Møtet velger møteleder, referent og to personer til å undertegne årsmøteprotokoll.
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Årsplan og budsjett
5. Innkomne forslag
6. Valg av styremedlemmer, valgkomité og delegater til sentralt årsmøte.
Medlemmer til styret velges for to år, slik at ikke alle trer ut samtidig. Leder velges av
årsmøtet, de øvrige i styret konstituerer seg selv. I tillegg velges en valgkomité på tre
medlemmer for ett år. Revisor velges for to år.
Forslag vedtas med alminnelig flertall. Forslag til vedtektsendring vedtas med 2/3 flertall.
Vedtektsendring skal gjøres kjent for Forbundet.
Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund sammen med
årsmelding og regnskap.
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Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst en fjerdedel av medlemmene
forlanger det. Frist for utsendelse av innkalling som for ordinært årsmøte.

§ 6. Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen eller utmelding fra Norges sopp- og nyttevekstforbund kan
bare besluttes på ordinært årsmøte med minst tre fjerdedels flertall blant det antall
stemmer som er representert på møtet. Besluttes lokalforeningen oppløst skal dens aktiva
tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbud.
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