§ 12. Norm for vedtekter for lokale orlogsforeninger.
1. Formål.
Lokalforeningens formål er gjennom møter og andre arrangementer å arbeide for
forsvarssaken, verne om og ivareta vår maritime kystkultur med spesiell interesse
for Sjøforsvaret
2. Medlemmer.
a) Ordinært medlemskap i lokalforeningen gis i samsvar med NOFs
vedtekter § 2.
Medlemmer kan ekskluderes fra lokalforeningene. Et medlem som opptrer
i strid med vedtektene eller opptrer illojalt, kan bli møtt med advarsel eller
eksklusjon fra lokalforeningen.
b) Lokalforeningene kan ta opp støttemedlemmer. Disse har ikke
stemmerett.
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3. Kontingent.
Kontingenten fastsettes på det ordinære årsmøtet og innkreves snarest
etter 20. januar hvert år.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
Medlemmer som melder seg inn i orlogsforeningen etter 1. november skal
betraktes som medlemmer for inneværende år, men skal betale kontingent
fra og med kommende år.
Kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har
stemmerett.
Medlemmer som skylder kontingent for 2 år og ikke har betalt etter varsel
og purring, betraktes ikke som medlem og strykes i registeret. Farende
medlemmer og medlemmer bosatt i utlandet har 2 års henstand til å betale
kontingent.
Orlogsforeningen svarer forbundskontingent til NOF for sine medlemmer.

4. Valg.
a. Foreningens styre velges på det ordinære årsmøte og kan bestå av inntil 5
medlemmer, med 2 vararepresentanter. Det velges 2 revisorer med en
vararepresentant.
Årsmøtet velger også representanter til Orlogsforbundet m/vara Jfr. NOFs
vedtekter § 3.
b. Leder velges for et år av gangen, de øvrige for to år. Skriftlig avstemming
om det forlanges av 1 medlem.
c. Orlogsforeningen kan selv avgjøre om valgperioden skal være lenger. Det
er viktig at ikke mer enn halve styret byttes ved hvert valg. Viktigst er at
ikke leder og nestleder byttes samme år.
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5. Årsmøte.
a) Ordinært årsmøte skal holders hvert år innen utgangen av mars måned.
b) Varsel om innkalling til ordinært årsmøte med møtedag og foreløpig
saksliste sendes medlemmene senest 4 uker før møtedato.
c) Saker som ønskes behandlet må sendes styret senest 3 uker før
møtedato.
d) Innkalling til årsmøtet sendes senest 2 uker før møtedato vedlagt
følgende:






Årsberetning
Revidert regnskap
Agenda for møtet med endelig saksliste
Valgkomiteens innstilling.

e) På årsmøtet behandles følgende:
 Valg av møteleder
 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
 Styrets årsberetning.
 Årsregnskap og revisorberetning
 Kontingent
 Budsjett
 Innkomne Forslag
 Valg, jfr. pkt.4.
6. Ekstraordinært årsmøte
a) Ekstraordinært årsmøte innkalles etter beslutning av styret eller når minst
tre medlemmer forlanger det skriftlig, med begrunnelse og
saksfremstilling.
b) Årsmøtet innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, med minst
14 dagers varsel, vedlagt sakspapirer.
c) Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i
innkallingen.
7. Oppløsning av en lokal orlogsforening
Når en lokalforening oppløses, må det sendes skriftlig melding til forbundets
ledelse. Foreningens midler tilfaller da Norges Orlogsforbund.
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