MØNSTERVEDTEKTER VOFO regioner

Mønstervedtekter for VOFOs regionale ledd/fylkesledd vedtatt på årsmøtet i
VOFO sentralt 26. mai 2010.

Følgende forslag til nye mønsterregler for VOFOs regionale ledd/fylkesledd er ment å
være rammevedtekter som alle regionene/fylkene skal følge.
Mønstervedtektene vedtas av VOFOs årsmøte og deretter av regionenes/fylkesleddenes
årsmøter.

§1

Formål

VOFO (fylke/region) skal
1. være interesseorgan for studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner i
fylket/regionen og et felles forum for demokratiske og ideelle aktører i voksnes
læring
2. arbeide for voksnes tilgang til læring ut fra deres egne forutsetninger, interesser
og behov
3. bidra til å styrke det voksenpedagogiske fagfeltet
4. bygge og delta i nettverk for voksnes læring
§2

Medlemskap
1. Studieforbund som er medlem av VOFOs nasjonale organisasjon og som har
registrert opplæringsvirksomhet i fylket/regionen er medlem.
2. Andre aktører innen voksens læring kan være konsultative medlemmer.

§3

Oppgaver

VOFO (fylke/region) skal arbeide i henhold til formålet i § 1 og har ellers følgende oppgaver:
1. Være studieforbundenes regionale organisasjons- og serviceapparat.
2. Gjennomføre årsmøte ( ref. § 5), styre- og/eller arbeidsutvalgsmøter og andre møter
i regionen etter behov
3. Arbeide i henhold til sentralt vedtatt strategiplan og egne vedtatte planer.
§ 4 Økonomi og ansvar
VOFO (fylke/region) er egen selvstendig økonomisk og juridisk enhet med ansvar for egen
økonomi gjennom bl.a. fylkeskommunale tilskudd, kontingent og tilskudd etter søknad fra
VOFO sentralt og eventuelt andre.
Styreleder og daglig leder/konsulent i fellesskap tegner organisasjonen og daglig
leder/konsulent har prokura.

§5

Årsmøte
1. Ordinært årsmøte holdes inne utgangen av mai hvert år/annethvert år.
2. Melding om årsmøte skal skje med minst to – 2 – måneders varsel.
3. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret senest en – 1 – måned
før årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet sendes ut minst tre – 3 – uker før møtet.
4. Årsmøtet skal ordinært behandle:
•
Årsmelding
•
Regnskap, revisjonsrapport og budsjett, herunder kontingent
•
Innkomne forslag
•
Arbeidsplaner
•
Valg av styre, revisor og valgkomité
Studieforbundene er representert på årsmøtet i henhold til siste års
studieaktivitet i fylket/regionen med 1 – 3 representanter i henhold til
rapporterte studietimer.
4. Styremedlemmene møter på årsmøtet med fulle rettigheter, unntatt ved behandling
av årsmelding og regnskap.
5. Konsultative medlemmer kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.

§6

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst fire - 4 - ukers varsel dersom styret eller
minst halvparten av studieforbundene ber om det. Sakspapirer sendes ut minst to – 2 – uker
før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.
VOFO nasjonalt skal inviteres til årsmøtene og har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
§7

Styre
1. Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor
årsmøtet.
2. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, budsjett,
planer og øvrige årsmøtevedtak.
3. Styret er ansvarlig for ansettelse av daglig leder og har arbeidsgiveransvar
4. Styret møtes minst 4 ganger pr år.
5. Styret skal normalt ha minimum tre medlemmer og bestå av leder, styremedlemmer
og varamedlem/mer etter behov. Styremedlemmer (inkl. leder) velges for to år av
gangen og slik at ikke alle er på valg samtidig. Varamedlemmer velges for ett år av
gangen.

§8

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
§9

Vedtektsendringer
1. Forslag om vedtektsendringer sendes styret innen 31. januar om de skal behandles
på ordinært årsmøte samme år.
2. Studieforbundene skal gjøres kjent med forslagene minst 2 måneder før årsmøtet.
3. Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall i årsmøtet.
4. Eventuelle avvik fra mønstervedtektene som ønskes vedtatt av
regionenes/fylkenes årsmøter skal godkjennes av VOFO sentralt v/styret.

§ 10

Avvikling

Spørsmål om eventuell avvikling og oppløsning kan bare avgjøres av årsmøtet etter forslag
fra styret eller 2/3-del av studieforbundene, innsendt innen 31. januar behandlingsåret.
Vedtak om oppløsning må fattes på to årsmøter – hvorav det ene kan være ekstraordinært
– og krever 2/3 dels flertall for å være gyldig. Overskytende midler går til studieforbundene
med medlemsorganisasjoner.

