
Vedtekter for Byfjord Teknolab
Endret 26/1-2016

§1 Navn Foreningens navn er Byfjord Teknolab

§2 Sete Byfjord Teknolab skal være tilknyttet og ha lokaler i Byfjord Skole, i
Stavanger

§3 Formål Formålet med Byfjord Teknolab er å være supplement til Byfjord Skoles
plan for undervisning innenfor realfag og teknologi. Elevene skal ut fra
sine ressurser og sin kunnskap inspireres til å utforske problemstillinger
ved hjelp av hjelpemidler som muliggjør en aktiv læringsprosess. Byfjord
Teknolab skal være et naturlig samlingssted for skolens elever også
utenfor skolens ordinære åpningstider og bidra til et bedre nærmiljø.
Byfjord Teknolab skal være en ikke-profitt og selveiende forening.

§4 Medlemmer Elever og ansatte ved Byfjord Skole kan bli medlemmer i Byfjord
Teknolab. Medlemskap er gratis.

§5 Stemmerett
og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøte. Foreldre stemmer for
elever og foreldre, samt ansatte, er valgbare til styreverv i foreningen.
Søsken har en felles stemme. Stemmegivning gjennom fullmakt tillates
ikke.

§6 Årsmøte Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal
fortrinnsvis avholdes innen utgangen av oktober hvert år. Årsmøtet
innkalles av styret med minst 1 måneds varsel gjennom oppslag på
foreningens nettsider, Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal
gjøres tilgjengelig på foreningens nettsider senest 1 uke før årsmøtet.

§7 Ledelse av
årsmøtet

Leder for årsmøtet og en medundertegner til årsmøtets protokoll velges
av årsmøtet,

§8 Årsmøtets
beslutninger

Beslutninger og valg  tas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder
for årsmøtet dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§9 Ekstraordinært
årsmøte

Styret kan med minst 2 ukers varsel innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 20
medlemmer fremmer krav om dette overfor styret.

§10 Årsmøtets
oppgaver

Det ordinære årsmøtet skal:
1. Behandle styrets årsmelding.
2. godkjenne årsregnskapet.
3. Velge styre.
4. Behandle innkomne saker

§11 Styret Foreningen ledes mellom årsmøtene av et styre på inntil 7 personer som
velges blant stemmeberettigede på årsmøte for et år av gangen.  To
styremedlemmer har i fellesskap signaturrett.
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§12 Styrets leder Styrets leder velges av styret. Ved stemmelikhet skjer valget ved
loddtrekning.

§13 Styrets
oppgaver

Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter
behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med
foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser
og bestemmelser. 4. Representere foreningen utad.

§14 Styremøter Styremøter skal avholdes når styreleder eller mer enn halvparten av
styremedlemmene bestemmer.

§15 Styrets
beslutninger

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede.
Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder
dobbeltstemme.

§16 Regnskap Foreningen har avvikende regnskapsår: 1/7-30/6.

§17 Oppløsning Oppløsning, fusjon eller fisjon av foreningen kan bare behandles på
årsmøte. For at oppløsning/fusjon eller fisjon skal skje må vedtaket
godkjennes med 2/3 flertall.


