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§ 1 Navn  

Organisasjonens navn er «Bolins venner». 

§ 2 Formål 

«Bolins venner» er et interessefellesskap som vil 

realisere flyttingen av «Boli’n» tilbake til Raufoss, og 

gjennom det bevare og formidle den sivile 

arbeiderhistoria i Vestre Toten.  

 § 3 Medlemskap 

Alle enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og 

andre virksomheter som støtter dette formålet, kan 

bli medlem av «Bolins venner». Styret godkjenner 

nye medlemmer.  

§ 4 Utmelding  

Utmelding må skje skriftlig til styret. Er ikke 

medlemskontingenten betalt innen årsmøtet, regnes 

man automatisk for utmeldt. 

§ 5 Eksklusjon  

Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer i 

strid med organisasjonens formål eller øvrige 

vedtekter.  

§ 6 Økonomi 

Organisasjoner kan bidra til finansiering etter evne. 

Medlemskap forutsetter årlig kontingent, denne 

fastsettes av styret.  

§ 7 Årsmøtet  

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. 

Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal, og 

kunngjøres med en måneds frist. Sakspapirer, 

innkomne forslag og valgkomiteens innstilling 

bekjentgjøres ei uke før årsmøtet.  

Årsmøtet skal: 

- Behandle årsberetning  

- Godkjenne revidert regnskap 

- Behandle innkomne forslag 

- Vedta budsjett 

- Velge et styre bestående av 5-9 personer  

- Velge en valgkomite bestående av 2 personer 

- Velge revisor 

 

Leder velges ved særskilt valg. Øvrige funksjoner kan 

konstitueres blant styrets medlemmer. Halvparten 

av styrets medlemmer velges vekselvis for to og to 

år. Supplering av styremedlemmer som går ut av 

styret i valgperioden, skjer i styret. 

Valgbare er de som har stemmerett på årsmøtet. 

Stemmerett har de medlemmer som har betalt 

kontingent innen årsmøtet avholdes.  

§ 8 Styret 

Styret skal jobbe etter organisasjonens formål og 

øvrige vedtekter. Styret er beslutningsdyktig når 

minst halvparten av styremedlemmene er til stede. 

Styrets vedtak skal protokollføres. Styret kaller inn til 

allmøter ved behov. 

§ 9 Vedtektsendringer  

Endringer i vedtektene krever vedtak med 2/3 

flertall på årsmøtet 

§ 10 Oppløsning 

«Bolins venner» kan oppløses med ¾ flertall på 

årsmøtet. Eventuelle eiendeler overføres et ideelt 

formål.  

§ 11 signaturrett  

Signatur:  

Styrets leder og nestleder i fellesskap.  

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.  

Nestleder og ett styremedlem i fellesskap. 

Prokura:  

Styrets leder og nestleder hver for seg. 
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