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OPPEGÅRD HISTORIELAG   

  
Stiftet 19.11.1986 

 

 

VEDTEKTER 
Vedtatt 19.3.1986. Sist revidert 9. mars.2011. 

 

 

§ 1 Formål 

 
Oppegård Historielag har til formål å vekke interesse og forståelse for Oppegård kommunes 

historie. Laget vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle 

slag. 

 

 

§ 2 Medlemskap 

 
Alle, både enkeltpersoner, familier og organisasjoner, kan være medlemmer ved å betale en 

årskontingent som fastsettes av årsmøtet. Betaling for årets utgave av Follominne  skal være 

inkludert i årskontingenten. 

 

 

§ 3 Årsmøtet 

 
Årsmøtet er historielagets høyeste organ, og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

Årsmøtet kunngjøres minst 3 uker på forhånd, med anmodning om at forslag som ønskes 

behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Innkallingen med 

årsberetning, regnskap, budsjett og andre forslag, sendes ut 2 uker før møtet. 
Følgende saker skal behandles av årsmøtet: 

1. Konstituering 

2. Årsberetning 

3. Revidert regnskap 

4. Fastsettelse av neste års kontingent 

5. Budsjett 

6. Innkomne forslag 

7. Valg 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede. Dersom styret eller minst 

1/3 av medlemmene finner det påkrevet, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 
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§ 4 Styret 

 
Et styre på  7 (syv) medlemmer, velges av årsmøtet. Blant disse velges lederen for ett år om 

gangen. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Av de seks  styremedlemmene velges 

tre for 2 år, og de andre tre for 2 år, annet hvert år. Styret konstituerer seg selv med  nestleder, 

sekretær og kasserer, og fordeler andre arbeidsoppgaver på styrets medlemmer. Styret kan 

sette sammen arbeidsgrupper som også involverer medlemmer av laget utenom styret..  

Det skal legges vekt på å få en geografisk spredning av styremedlemmene.  

Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer er til stede.  

Årsmøtet velger revisor og en valgkomité på 3 medlemmer for ett år om gangen. 

 

§ 5 Æresmedlemskap 

 
Æresmedlemmer utnevnes av styret. Begrunnet forslag om æresmedlemskap kan fremmes av 

medlemmene overfor styret. Æresmedlemskap i Oppegård Historielag kan tildeles medlem 

som har gjort en ekstraordinær innsats for fremme av lagets formål. Æresmedlem får et 

diplom, og fritas for å betale  medlemskontingent. 

 

§ 6  Tilslutning 

 
Historielaget skal stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie, og Follo Historielag. 

 

§ 7     Vedtektsendringer 

 
Forslag til endring av vedtektene meldes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Ved endring 

av vedtektene kreves minst 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer på årsmøtet.  

 

 

§ 8     Oppløsning 

 

Oppløsning av historielaget kan bare bestemmes av årsmøtet med 2/3 flertall. Lagets eiendeler 

skal i så tilfelle forvaltes av Follo Historielag inntil et nytt historielag stiftes. 


