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VEDTEKTER FOR
BIRDLIFE HORDALAND
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§1 . Navn

Avdel ingens navn er BirdLi fe Norge avdel ing
Hordaland .

§2. Formål

Foreningens formål og oppgave er:

2.1 . å arbeide for å verne om fuglel ivet i fylket,
med særl ig vekt på å sikre karakteristi ske og
rike fugleområder.

2.2. å fremme interessen for og bedre
kunnskapen om fuglene og deres l ivsmi l jø.

2.3. å være bindeledd mel lom fylkets
fugleinteresserte.

2.4. å organisere og stimulere ti l undersøkelser
av fugler og fuglebiotoper i fylket.

§3. Styringsform

3.1 . Årsmøtet

3.1 .1 . Årsmøtet er foreningens øverste
besluttende organ.

3.1 .2. Styret innkal ler ti l årsmøtet med minst tre
ukers varsel . Tid og sted for årsmøtet
bestemmes av styret og bl i r gjort kjent gjennom
tidsskri ftet «Fuglar i Vestland» og nettsiden
www.fuglar.no. Forslag ti l styre og saksl i ste
bekjentgjøres sammen med årsmøte-
innkal l ingen. Faste poster på årsmøte er
årsberetning, årsregnskap, valg og fastsettelse
av lokalt ti l legg ti l kontingent.

3.1 .3 . Ekstraordinært årsmøte kan innkal les
dersom styret el ler 1 /3 av de stemmeberettigede
medlemmene ønsker det. Innkal l ing med
saksl i ste skal da være postlagt senest tre uker
før årsmøtet.

3.1 .4. Årsmøtevedtak fattes ved simpelt flertal l
av medlemmene som er stemmeberettigede
etter §4. Årsmøtet er el lers åpent for al le, med
alminnel ig tale- og forslagsrett. Det kan ikke
stemmes over saker som ikke står oppført på
saksl i sten.

3.1 .5. Saker som medlemmene ønsker
behandlet på årsmøte må være styret i hende
senest 15. januar i møteåret.

3.2. Styre

3.2.1 . Avdel ingens styre består av leder,
nestleder, sekretær, kasserer, redaktør, to
styremedlemmer og en vararepresentant. Hvert
lokal lag kan sende en representant ti l
styremøtene. Denne har tale- og forslagsrett,
men ikke stemmerett.

3 .2.2. For at styret skal være beslutningsdyktig,
må minst tre av styrerepresentantene samt leder
el ler nestleder være ti l stede. Styret trer
sammen når leder, el ler tre av styre-
representantene ønsker det. Ved stemmel ikhet i
styret har lederen dobbelstemme. Saksl i ste for
styremøtet skal sendes ut ti l samtl ige
styrerepresentanter minst 1 4 dager før
styremøtet. Referat skal føres på al le styremøter
og skal inneholde al le vedtak.
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6.3. Fami l iemedlemmer betaler samlet et ti l legg
ti l svarende sentral grunnandel for senior. Av
ti l legget ti l fal ler 50% hovedforeningen og 50%
fylkesavdel ingen.

6.4. Al l kontingent, annonseinntekter samt
midler som bl i r søkt av fylkesavdel ingen direkte
bl i r disponert av denne. Midler kan ti lbakeføres
ti l lokal lagene etter begrunnet søknad.

§7. Lokallag

Grupper av medlemmer kan slutte seg sammen
ti l lokal lag med eget styre og egen økonomi .
Lokal lagene må ha en størrelse på minst 1 0
medlemmer for å være representert i fylkes-
styret. Nye lokal lag skal godkjennes av
fylkesstyret. Vedtekter for sl ike lokal lag må ikke
stå i strid med formålsparagrafen ti l
fylkesavdel ingen el ler hovedforeningen.
Lokal lagene må gi skri ftl ig årsmelding ti l
fylkesavdel ingen.

§8. Tidsskrift

BirdLi fe Norge avdel ing Hordaland utgir
tidsskri ftet «Fuglar i Vestland» som sendes ti l
medlemmer som har betal t lokalt ti l legg for
Hordaland.

§9. Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan vedtas på årsmøtet
el ler på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertal l
av de avgi tte stemmene. Forslag ti l endring av
vedtektene skal kunngjøres sammen med
innkal l ing ti l årsmøte el ler innkal l ing ti l
ekstraordinært årsmøte.

§10. Oppløsning

Fylkesavdel ingen kan oppløses etter avstemning
med minst 2/3 flertal l på to påfølgende
årsmøter. Ved oppløsning ti l fal ler avdel ingens
eiendeler BirdLi fe Norge.

§4. Valg

4.1 . Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær,
kasserer, redaktør, to styremedlemmer og en
vararepresentant med simpelt flertal l . Al le
velges for ett år av gangen, og representantene
kan gjenvelges. Revisor velges for ett år av
gangen. Valgkomité består av tre medlemmer
hvorav den med lengst funksjonstid er på valg
på årsmøtet.

4.2. På grunnlag av innkomne forslag fremmer
valgkomiteen et forslag ti l nytt styre. De
innkomne forslag sendes ut sammen med
årsmøteinnkal l ingen el ler fremlegges på
årsmøtet. Ingen andre er valgbare.

4.3. Fylkesavdel ingen skal utnevne to
representanter med stemmerett ti l å del ta på
BirdLi fe Norge si tt årsmøte. Disse utnevnes av
styret senest en måned før BirdLi fe Norge si tt
årsmøte.

§5. Medlemskap

5.1 . Enhver som er enig i foreningens formål og
som betaler kontingent kan bl i medlem.
Medlemskapet er gjennomgående og gjelder
hovedforening, fylkesavdel ing og lokal lag.

5.2. Ekskludering av medlemmer som handler i
strid med foreningens formålsparagraf el ler
hindrer foreningen i å oppfyl le formåls-
paragrafen ivaretas av hovedforeningen etter
BirdLi fe Norges vedtekter.

§6. Kontingent

6.1 . Kontingenten består av en grunnandel og
sentrale tidsskri ftsandeler og fastlegges av
årsmøte ti l Bi rdLi fe Norge sentral t. Av
grunnandelen ti l fal ler 2/3 hovedforeningen og
1 /3 fylkesavdel ingen. Lokal tidsskri ftsandel
fastlegges av årsmøte i fylkesavdel ingen og
inngår som en valgfri del av kontingenten.

6.2. Juniormedlemmer betaler 50 % av
seniorkontingent.




