
 

 

VEDTEKTER FOR EVENES KYSTLAG  

§1 NAVN 

Kystlagets navn skal være «Evenes kystlag, lokallag i Forbundet Kysten». 

§ 2 FORMÅL 

1. Kystlagets formål er ut fra videst mulig hensyn til den kulturhistoriske verdi og sammenheng å 
fremme bruk og utvikling av verdifull kystmiljø i Evenes. 

2. Kystlaget kan iverksette alle tiltak som styrker muligheten for å nå målsettingen. 

3. Kystlaget skal samarbeide med andre aktuelle organisasjoner og tiltak i Evenes. 

4. Kystlaget skal være en konstruktiv samarbeidspart med Liland båtforening for utvikling av 
aktiviteter på og omkring Liland Brygge, forholdet reguleres gjennom en samarbeidsavtale. 

5. Kystlaget er å betrakte som et stedsutviklingsorgan. 

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT 

1. Alle kan være medlem såfremt de betaler kontingent. 

2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

3. Ubetalt kontingent i ett år regnes som utmelding. 

4. Enkeltpersoner og bedrifter kan være medlem. Hvert medlemskap teller som en stemme. 

§ 4 ÅRSMØTE 

1. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. 

2. Årsmøtet holdes hvert år med møte- og stemmerett for alle medlemmer over 14 år. 

3. Styret innkaller til årsmøte med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal være holdt innen utgangen av 
mars. 

4. De faste sakene er: 

 Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å godkjenne protokollen 

 Styrets årsberetning 

 Revidert regnskap 

 Innkomne forslag 

 Kontingent 

 Handlingsplan 

 Budsjett 

 Valg 
 
5. Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende minst en uke før møtet. 

6. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, og bare da, har leder dobbeltstemme. 

7. Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig. 

8. Årsmøtet velger: 

 Styre 

 Valgkomité 



 

 

 Revisorer 
 
§ 5 STYRET/VALG 

1. Styret består av fem personer som alle må være medlemmer av laget: 

 Leder 

 Nestleder 

 Sekretær 

 Kasserer 

 Ett styremedlem 

 To varamedlemmer (gjelder fra valg 2021) 
 
2. Alle styrefunksjonene velges særskilt på årsmøtet. 

3. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. 

4. Styret er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet 
avgjør leders stemme (dobbeltstemme). 

5. Styret har anledning til å etablere undergrupper der det anser dette nødvendig. 
 
6. Styret velger representant til Liland båtforenings styre. Vedkommende må være blant styrets 
medlemmer. 
 
7. Leder av evt. undergrupper innkalles til styremøtene etter behov, og har talerett i gjeldende sak. 

8. Valg og valgbarhet, kun personer som har betalt kontingent kan velges til styreverv og ha 
stemmerett på årsmøtet. 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

1. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis det selv mener det er nødvendig, eller hvis en 
femtedel av medlemmene krever det. 

2. Møtet skal holdes innen seks uker etter at det er krevd. 

§ 7 VEDTEKTSENDINGER 

1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet. 

2. Endringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. 

§ 8 OPPLØSNING 

1. Med to tredjedels flertall i to på hverandre følgende år kan årsmøtet bestemme at laget skal 
oppløses. 

2. Blir laget oppløst, tilfaller lagets eiendeler beslektede organisasjoner eller andre som årsmøtet 
bestemmer. 

 

(Siste vedteksrevisjon, årsmøte 15.2.2020) 


