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Vedtekter for Ramnes Historielag
(sist revidert: 16.04.2018)

§1 Om laget
Lagets navn er Ramnes Historielag, og laget ble stiftet 18.03.1975.
Besøksadresse er Brårveien 38, 3175 Ramnes.
Lagets organisasjonsnummer er 998 245 265.
§2 Formål
Ramnes Historielag har som oppgave å forvalte og øke interessen for historien
og kulturarven i bygdene Ramnes, Fon og Vivestad. Laget vil verne om de
historiske minnesmerkene så de ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder
særlig bygninger som representerer god, gammel byggeskikk, gamle
bruksgjenstander, bygdeborger og øvrige fortidsminner av enhver art. Laget vil
søke å samle og registrere stoff som har verdi for kulturhistorien, samt formidle
historie gjennom tidsskrift, arrangementer og på digitale flater.
§3 Medlemmer
Laget har kun personlige medlemmer.
Eventuelle rabattordninger som familiekontingent etc. kan vedtas.
De som har betalt kontingent for livsvarig medlemskap i henhold til de lover
som gjaldt før vedtektsendring i mars 1998, fortsetter som medlemmer uten å
betale årskontingent hvis de ønsker det.
§4 Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet og årsmøtet er vedtaksført med de
antall medlemmer som møter på årsmøtet. Hvert medlem har kun en stemme,
stemmegivning ved fullmakt godtas ikke.
Årsmøtet varsles med minst fire ukers varsel. Eventuelle forslag må være lagets
leder i hende tre uker før årsmøtet. Årsmøtepapirer skal være klare senest syv
dager før årsmøtet. Det kan ikke behandles andre saker enn de som er angitt i
årsmøtepapirene.
Varsel anses gitt ved annonsering på lagets hjemmeside, og ved annonse i
avis(er).

Årsmøtet skal:
1.
a) Velge møteleder
b) Velge protokollfører
c) Velge to personer som skal underskrive protokollen
2. Behandle årsmelding
3. Behandle regnskap i revidert stand
4. Vedta kontingent for kommende år
5. Behandle innkomne saker
6. Vedta budsjett
7. Velge
a) Styreleder, funksjonstid 1 år.
b) 6 styremedlemmer, funksjonstid 2 år. Disse velges slik at halvparten av
styremedlemmene er på valg hvert år.
c) Velge 2 revisorer.
d) 3 medlemmer til valgkomiteen, funksjonstid 3 år. Disse velges slik at
ett medlem av valgkomiteen er på valg hvert år.
§5 Styret
Styret skal bestå av 7 styremedlemmer inklusive leder etter valg på årsmøtet.
I tillegg kan leder av husstyret, leder av samlingsstyret samt en av lagets
representanter i redaksjonskomiteen for årsskriftet delta på styremøter med taleog forslagsrett.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Alle
styremedlemmer skal gis rimelig mulighet til å delta på styremøtet.
Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.
Styret oppnevner følgende undergrupper:
a) Husstyret
Husstyret har som oppgave å ha tilsyn med lagets bygninger og eiendommen
Bygdetunet Brår, samt ansvaret for et godt vedlikehold.
b) Samlingsstyret
Samlingsstyret har ansvaret for lagets samlinger, og skal føre forsvarlige
fortegnelser over alle gjenstander, dokumenter og bilder slik at
eiendomsforhold, opprinnelse m.m. fremkommer.
c) Redaksjonskomite
Redaksjonskomiteen skal i samarbeid med styret sørge for at det utgis et
årsskrift hvert år.

Det vedtas følgende fullmaktsforhold:
Salg av fast eiendom og opptak av lån må godkjennes av årsmøtet.
Signatur: Styret i fellesskap.
Prokura: Styreleder alene.
Virksomhetens bankkonti skal disponeres av styrets leder og ett styremedlem
hver for seg. I tillegg kan andre gis fullmakt til en eller flere konti dersom det er
behov for det.
Styret skal
a) Sørge for å konstituere seg selv, bortsett fra styrets leder som velges av
årsmøtet. Styret velger nestleder, sekretær og kasserer innen styret.
b) Iverksette årsmøtets vedtak.
c) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver,
og utarbeide instrukser for disse.
d) For øvrig treffe de beslutninger som er nødvendige for å drifte laget.
e) Føre protokoll over styrets arbeid.
§6 Ekstraordinært årsmøte
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom revisor, styret selv eller
minst 10% av medlemmene skriftlig krever det. Det ekstraordinære årsmøtet
skal kun behandle den eller de saker som er grunnlag for å kreve møtet. Møtet
skal avholdes innen to måneder etter at kravet er fremsatt og annonseres
tilsvarende ordinært årsmøte.
§7 Vedtektsendring
Et årsmøte kan vedta vedtektsendring med minst 2/3 av de avgitte stemmer på
årsmøtet.
§8 Oppløsing
Vedtak om oppløsing skal gjøres av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte
stemmer på årsmøtet. Forslag om oppløsing må være sendt styret minst tre
måneder før årsmøtet.
Ved oppløsing skal gjeld dekkes.
Eiendeler og samlinger overdras Vestfoldmuseene, alternativt andre
lokalhistoriske samlinger etter årsmøtets vedtak. Bygdetunet Brår avhendes i
henhold til avtale med kommunen.
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