
       Vedtekter 

for 

Nordmøre Senioruniversitet 

 

Vedtatt  30. november 2016 

 

 

§ 1 Formål 

Nordmøre Senioruniversitet har som formål å arbeide for kunnskapsformidling til eldre og 

andre interesserte på Nordmøre ved å organisere forelesninger og studiegrupper om 

emner innen kunst, kultur, litteratur, historie osv, samt reiser og turer.  

 

 

 

§ 2 Sete: 

Nordmøre Senioruniversitet har sete i Kristiansund kommune.  

 

 

         

                                                §3 Medlemmer 

Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgift. 

  

 

 

§ 4 Styret 

Nordmøre Senioruniversitet blir ledet av et styre som skal bestå av leder, sekretær, 

kasserer, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. 

Leder velges for ett år ved eget valg. Styremedlemmene velges for to år og varamedlem 

for ett år. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak kan 

treffes når minst 4 av styrets medlemmer stemmer for vedtaket. 

 

Styreleder sammen med et styremedlem har signaturrett. 

 

Styreleder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig. Styret fastsetter 

billettpris og tar avgjørelse i andre økonomiske retter og plikter som er knyttet til 

forelesingene, m.a.  

 

Intet enkeltmedlem eller medlem av styret hefter for lagets gjeld. 

 

 

                                                       

§ 5 Årsmøte 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av oktober og innkalles av styret. 

Innkallingen sammen med sakliste, årsberetning, revidert regnskap for perioden 1. juli til 

30. juni og forslag til budsjett skal legges ut på foreningens hjemmeside minst 2 uker før 

årsmøtet. 

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må skriftlig være styret i hende senest 

6 uker før møtedagen. 

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1 Valg av møteleder. 

2 Valg av protokollfører. 

3 Valg av to personer til å undertegne protokollen. 

4 Styrets beretning. 

5 Regnskap. 



6 Forslag til budsjett. 

7 Fastsettelse av semesteravgift  

 

8 Valg: 

a Leder 

b Styremedlemmer og varamedlem 

c 1 leder og 2 medlemmer til valgkomité 

d Revisor 

9. Innkomne forslag. 

 

 

 

    § 6 Ekstraordinert årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst en fjerdedel av 

medlemmene krever det. Innkalling med dagsorden skal minst 2 uker før møtedagen, 

annonseres i Tidens Krav og kunngjøres på foreningens hjemmeside.  

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er angitt i innkallingen. 

. 

 

 

 

§ 7 Vedtektsendring 

Endringer av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte 

medlemmer 

 

 

 

                                                   § 8 Oppløsning 

Forslag om oppløsning må fremmes på årsmøtet av minst en fjerdedel av medlemmene 

og må skriftlig være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.  

 

Oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. 

 

Ved oppløsning av laget skal nettoformuen tilfalle allmennyttige kulturelle formål. 

 

 

 

 

 

 
 

 


