
 

 

 

Bjørkmyr kulturforening 

Vedtekter for Bjørkmyr kulturforening 
 
1. Foreningens navn 
skal være Bjørkmyr kulturforening som vedtatt på stiftelsesmøtet torsdag 10. februar 2011. 

 
2. Formålet med foreningen 
Bjørkmyr kulturforening er en ideell, frivillig forening hvis formål er å fremme- og vekke 
interessen for lokal kunst og kultur på Bjørkmyr 

• Ved å arrangere en årlig salgsutstilling for lokale brukskunstnere og håndverkere 
• Ved å være medarrangør av konserter med lokale musikere 
• Ved opplysningsarbeid i samarbeid med utøvende kunstnere, musikere og institusjoner 

for å vekke interesse og forståelse for kultur 
• Ved kursvirksomhet innen gårdsbasert, tradisjonell håndverk- og matlaging 

 
I tillegg kan foreningen bidra som meningsbærer og mulig høringsinstans for andre saker og 
aktiviteter som berører Bjørkmyrområdet.  

 
 
3. Medlemskap 
Personer med tilknytning til Bjørkmyr i Trondheim kommune, og/eller interesse for brukskunst 
og kultur, kan bli medlem i Bjørkmyr    kulturforening. 
 
Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Medlemsavgiften må være innbetalt før årsmøtet for 
å kunne ha stemmerett. På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme. Fraværende medlem kan 
stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. 

 

4. Årsmøtet 
Årsmøtet skal holdes hvert år i februar. Innkalling til årsmøtet skjer senest to uker før møtet. 
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styrets leder 
senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: 

- styrets beretning 
- årsregnskap/ revisors beretning 
- fastsettelse av kontingent 
- innmeldte saker 
- valg av styre 
- valg av valgkomite 

 
Det føres protokoll over årsmøtet og møtereferat gjøres tilgjengelig for alle medlemmer. 
Årsmøteprotokollen underskrives av møterereferent og to medlemmer valgt på årsmøtet. 

 
5. Styret 
Styret i Bjørkmyr kulturforening er sammensatt av inntil 7 medlemmer som velges av 
årsmøtet. Leder, nestleder og kasserer blir valgt på årsmøtet. Styret seg i mellom velger 
sekretær. Leder velges for 1 år om gangen, de resterende for 2 år. Revisor utnevnes av styret.  



 

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, kasserer, samt 2 styremedlemmer er til 
stede. Det føres referat fra styremøtene. 
 
6. Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet, etter vedtak med simpelt flertall. 
 
7. Oppløsning 
Oppløsning av Bjørkmyr kulturforening kan bare skje etter vedtak fattet av årsmøtet med 2/3 
flertall. Foreningens midler skal i så fall tilfalle et formål som samsvarer med Bjørkmyr 
kulturforening sin formålsparagraf (§2). Alle medlemmer kan skriftlig foreslå begrunnet 
formål. Forslaget som får flertall ved avstemming på årsmøte velges. Ved stemmelikhet 
mellom flere forslag, deles midlene likt mellom forslagene. 
 
8. Begrensninger 
Bjørkmyr kulturforening kan ikke kunne stilles til økonomisk eller juridisk ansvar for 
medlemmenes handlinger. I saker som har karakter av tvist mellom foreningens medlemmer 
innbyrdes, skal styret kun uttale seg hvis begge parter ønsker det. 
 
 
Bjørkmyr, 20.02.2011 
Revidert på årsmøtet 17.02.2022 
 

 


