Til årsmøtet 24. mars

Forslag til endrede vedtekter for foreningen Heggedal Nærmiljøsentral
Organisasjonsnummer 994 675 826

§1 Formål
Sentralens mål er å øke og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner,
utvikle samarbeidet med offentlige organer og næringsliv, og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen i
Heggedal og omegn – ved å:






styrke, samordne og videreutvikle eksisterende fellestiltak og arenaer.
arrangere nærmiljøkonferanser og andre møteplasser for samarbeid og kontakt mellom frivillige, næringsliv
og offentlige organer.
initialisere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det eksisterende tilbudet.
støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser med tilsvarende organisasjoner og
prosjekter som kan være til felles hjelp og nytte.
bidra til å styrke miljøet rundt biblioteket, og drive aktiviteter og prosjekter som involverer biblioteket.

Heggedal Nærmiljøsentral skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers av generasjoner,
livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Heggedal Nærmiljøsentral kan være
medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
Sentralen skal ha en løpende dialog med andre som er aktive i nærmiljøet, og så langt det er mulig unngå å
fremme tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og aktiviteter.
Sentralen er plassert i Heggedal, men kan også påta seg oppgaver andre steder i ”Asker syd”.
Sentralen skal drives etter retningslinjer for frivillighetssentraler fastsatt av statlige myndigheter v/Kirke- og
kulturdepartementet.
En forutsetning for å drive Heggedal Nærmiljøsentral er at det bevilges tilstrekkelig offentlige midler til
sentralens drift.
§2 Selskapsform og medlemskap
Heggedal Nærmiljøsentral er en forening, registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.
Medlemskap i Heggedal Nærmiljøsentral kan tegnes av lag, foreninger, institusjoner, bedrifter, interessegrupper
og privatpersoner. Medlemskap er gratis. Et medlemskap gir rett til én stemme på årsmøtet. Det er anledning til
å melde seg inn på årsmøtet.
§3 Årsmøte
Årsmøtet er øverste myndighet i Heggedal Nærmiljøsentral.
Årsmøtet avholdes innen 15. mars hvert år, og kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes
fremmet på årsmøtet må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Saksdokumenter sendes ut til
medlemmene, og gjøres offentlig tilgjengelig* minst 1 uke før årsmøtet.
* Publiseres på nettet. Papirkopier legges ut på biblioteket.

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering av årsmøte
Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet.
Årsberetning fra styret
Regnskap og revisors beretning
Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett
Innkomne forslag
Valg (av styre, revisor og valgkomité)

Årsmøtet skal både behandle driften av sentralen og aktivitetene sentralen står ansvarlig for.
Framlagte saker blir avgjort ved simpelt flertall. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.
§4 Styre
Styret velges av årsmøtet og har minimum 5 medlemmer. Styreleder velges for ett år, alle øvrige valg er for to
år dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet.
Styret bør representere ulike aldersgrupper, interesseområder og brukergrupper. De største foreningene i
området skal inviteres med, og bør være representert i styret.
Styret leder nærmiljøsentral mellom årsmøtene. Ved likt stemmetall i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret ansetter daglig leder og ivaretar arbeidsgiveransvaret på vegne av foreningen.
§5 Daglig leder
Daglig leder i nærmiljøsentralen skal arbeide for å nå de målene som styret og årsmøtet setter for sentralen.
Styre og årsmøte skal påse at daglig leder har nødvendig handlefrihet.
Styret utarbeider instruks for daglig leder.
§5 Valgkomité
Valgkomiteen skal ha minimum 3 medlemmer. Komiteen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen
skal legge til grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styre og valgkomite.
§6 Endring av formål og vedtekter
Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte og
stemmeberettigede medlemmer.
§7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 1/3 av det til enhver tid sittende styre, eller 1/3 av
medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte.
§8 Oppløsning av Heggedal Nærmiljøsentral
Ved oppløsning av Heggedal Nærmiljøsentral nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Asker
kommune er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Bevilgede midler skal
tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal brukes til nærmiljøtiltak i Heggedalsområdet.

