HØNEFOSS KAMERA KLUBB

VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS KAMERA KLUBB

FORMÅL
1.

Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

MEDLEMSKAP
2.

Hønefoss Kamera Klubb har tre kategorier medlemmer:
a) Vanlig medlem
b) Medlem med redusert kontingent (familie-, student- og støttemedlem)
c) Æresmedlem

3.

Medlemskap innebærer:
a) Fri adgang til alle klubbens medlemsmøter
b) Gratis abonnement av klubbladet "I FOKUS"
c) Kan delta i alle klubbens konkurranser og utstillinger

ÅRSMØTE
4.

Hønefoss Kamera Klubb skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år.
Innkalling til årsmøtet gjøres av styret. Innkallingen skal være skriftlig, og skal sendes alle
medlemmene senest 4 uker før årsmøtet skal avholdes. Den skal foruten tid og sted for
årsmøtet, inneholde saksliste vedlagt styrets årsberetning og regnskap.

5.

På årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent og æresmedlemmer stemmerett.

6.

Årsmøtet skal behandle følgende:
a) Årsberetning og regnskap for siste kalenderår
b) Innkomne forslag
c) Fastsettelse av medlemskontingent for neste kalenderår
d) Valg

7.

Styret skal bestå av leder og 4 styremedlemmer. Leder velges separat. Styrets medlemmer
velges for 2 år, halve styret velges hvert år.

8.

Det skal også velges revisor, samt grupper og valgkomité, hver bestående av 3 medlemmer.
Medlemmene i gruppene og valgkomitéen velges for 2 år. Medlemmene velges slik at det
alltid er minst ett medlem i hver gruppe som har erfaring fra tidligere års arbeid.

9.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal sendes styret skriftlig senest 2 uker før
årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

10.

Alle vedtak på årsmøtet, med unntak av endringer av vedtektene, fattes med alminnelig
flertall, dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Endringer av vedtektene trenger
2/3 flertall. Hvis minst ett stemmeberettiget medlem ønsker det, gjøres avstemmingen
skriftlig.

STYRETS OPPGAVE
11.

Styrets oppgave er å organisere klubbens virksomhet. Styret fordeler de mest sentrale
oppgaver på sine medlemmer. Styret skal føre møteprotokoll. Styret er ansvarlig for at
klubbens økonomi er forsvarlig, og at klubbens medlemmer er informert om klubbens
virksomhet og større innkjøp.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS KAMERA KLUBB
ARBEIDSGRUPPENE I HØKK
12.

Hønefoss kamera klubb består av følgene arbeidsgrupper: Konkurransegruppa,
redaksjonsgruppa, kalendergruppa og utstillingsgruppa.

MEDLEMMENES OPPGAVE
13.

Medlemmer kan pålegges arbeidsoppgaver av styret i forbindelse med klubbens aktiviteter.
Hvis et medlem ikke har anledning til å utføre oppgaven, skal den av styrets medlemmer
som har avgitt oppgaven snarest mulig underrettes. Medlemmer som ikke kan utføre pålagte
oppgaver skal ha saklig grunn.

KONTINGENTINNBETALINGEN
14.

Vanlige medlemmer betaler full kontingent, familie-, student- og støttemedlemmer betaler
halv kontingent. Nyinnmeldte medlemmer i 2. halvår betaler halv kontingent
innmeldingsåret. Den som ikke betaler medlemskontingenten, strykes uten varsel som
medlem dersom ikke kontingenten er betalt innen fire uker etter purring.

15.

Klubben er tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).
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