Vedtekter Termik-Alstahaug per 04.04.2011
§ 1. Formål
§ 1.1 Termik-Alstahaug har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke i
kommunen og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra pasientens og de pårørendes
behov og livssituasjon.
§ 2. Medlemskap
Alle som anerkjenner Termik-Alstahaugs formål og vedtekter kan være medlem.
Medlemmer er forpliktet av organisasjonens etiske retningslinjer og gjeldende avtaler.
Innmelding i organisasjonen skjer på følgende måte:
§ 2.1 Enkeltpersoner gjennom individuelt medlemskap knyttes til Termik-Alstahaug som frivillig
eller støttemedlem.
§ 2.2 Bedrifter eller organisasjoner kan tilnyttes organisasjonen som støttemedlem.
§ 3. Kontingent
§ 3.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes
som medlem.
§ 4. Årsmøte
§ 4.1 Årsmøtet er Termik-Alstahaugs høyeste myndighet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettige medlemmer som møter. Ingen har mer enn
én stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest
en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.
Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 4.2 Årsmøteforberedelser
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eller ved
kunngjøring i pressen.
a) Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
b) Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
c) Årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av april hvert år.
d) Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
e) Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
§ 4.3 Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i Termik-Alstahaug.
§ 4.4. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
§ 4.5. Et vedtak ansees gyldig dersom det er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
§ 4.6. Årsmøtets oppgaver er:
- Behandle Termik-Alstahaugs årsmelding.
- Behandle Termik-Alstahaugs regnskap i revidert stand.
- Behandle innkomne forslag.
- Fastsette kontingent.
- Godkjenne Termik-Alstahaug handlingsplan og budsjett.
- Velge leder, nestleder, økonomileder og 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og 2
medlemmer i valgkomité.

-

Velge revisor.

§ 4.7 Termik-Alstahaug styre har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap.
§ 5. Ekstraordinært årsmøte
§ 5.1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredel av de
stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling med minst 14 dagers varsel.
§ 6. Styret
§ 6.1 Styret består av leder, nestleder, økonomileder og 1 - 3 medlemmer og 1- 2 varamedlemmer.
§ 6.2 Styret er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
§ 6.2 Styrets oppgaver:
- Iverksette årsmøtets bestemmelser.
- Adminstrere og føre nødvendig kontroll med Termik-Alstahaugs økonomi i henhold til de til
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
- Representere Termik-Alstahaug utad.
- God kontakt med medlemmene og god intern informasjonsflyt
-

Godt samarbeid med nærmiljø og aktuelle samarbeidspartnere

-

Rekruttering

-

Forsvarlig drift

-

Styret kan avholde medlemsmøte ved behov

-

Behandle og avgjøre forføyningssaker

§ 7. Oppløsning av Termik-Alstahaug
§ 7.1 Oppløsning av Termik-Alstahaug kan bare behandles på årsmøtet og krever mer enn 2/3
flertall.
§ 8 Daglig leder
§ 8.1 Daglig leder administrerer det daglige arbeidet og rapporterer til Termik-Alstahaugs styre.
§ 8.1 Daglig leder deltar på styremøter, årsmøte og medlemsmøter med tale og forslagsrett.
§ 9. Forføyninger
Styret vurderer forføyning i saker hvor medlemmer har begått brudd på vedtekter eller etiske
retningslinjer.
Følgende forføyninger kan brukes:
A. Suspendering - midlertidig utestengt fra alle typer oppdrag/aktiviteter.
B. Karantene – utestengt fra visse typer oppdrag/aktiviteter.
C. Eksklusjon – utestengt fra Termik-Alstahaug for alltid.
§ 10 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas:
1. på ordinært årsmøte ved innlevering av forslag, jf. § 4
Eller
2. på ekstraordinært årsmøte ved innkalling, jf. § 5.
Det kreves 2/3 flertall ved vedtektsendring.

