VEDTEKTER FOR FORENINGEN LABERGET LEIRSTED
Vedtatt på foreningens stiftelsesmøte 14. desember 2007 og gjort gjeldende fra samme dato.
Pkt. 1.2 endret i årsmøtet 21. april 2009. Pkt. 5.7 l., 7.1, 7.2, 8.3 endret i årsmøtet 9. april 2015.

§1 Navn og tilknytning
1.1 Foreningens navn er Foreningen Laberget Leirsted og den har sitt sete i Skogn i Levanger
kommune.
1.2 Foreningen er en frittstående forening.

§2 Eiendom
2.1 Foreningen Laberget Leirsted disponerer Laberget leirsted i henhold til leieavtale mellom Norsk
Luthersk Misjonssamband og foreningen.

§3 Formål
3.1 Foreningens formål er:
a. med basis i den kristne tro og lære slik dette er uttrykt i Bibelen og Den evangelisk lutherske
kirkes bekjennelse, å drive Laberget leirsted slik at stedet kan være et tjenlig redskap:
i.
i Guds rikes arbeid, særlig rettet mot barn og ungdom
ii.
til å vinne mennesker for Jesus Kristus og å utfordre og gi næring til levende kristenliv
iii.
til å fremme kristent samarbeid og fellesskap
iv.
til å gi kjennskap til misjonsarbeid i Norge og i andre land og formidle kallet til tjeneste
i Guds rike
b. av ideell karakter, og foreningen skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på
overskudd for utdeling til medlemmene, men gjennom driften sørge for å opprettholde
egenkapitalen ved leirstedet
c. å tilby alle gjester et rusfritt, trygt og trivelig miljø
3.2 Leirstedet kan også nyttes for å fremme godt sosialt og samfunnsbyggende arbeid.

§4 Medlemskap
4.1 Medlemskap kan tegnes av alle personer over 15 år, foreninger, lag, firma, menigheter,
forsamlinger og organisasjoner som vil slutte opp om de til enhver tid gjeldende vedtekter.
4.2 Innmelding skal skje skriftlig til styret for foreningen. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten
er registrert mottatt av foreningen.
4.3 Medlemskontingenten følger kalenderåret og betales årlig med frist 31. januar. Årsmøtet
fastsetter kontingenten.
4.4 Medlemmene oppfordres til å støtte foreningen i form av forbønn, gaver og dugnad, men er ikke
økonomisk ansvarlig for foreningens drift, utover den årlige medlemskontingenten.
4.5 Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig til styret for foreningen.
4.6 Alle midler som er gitt til foreningen er å betrakte som foreningens eiendom og kan ikke kreves
tilbakebetalt ved opphør av medlemskap.

§5 Årsmøtet
5.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes hvert år innen april måned.
5.2 Styret kaller inn til årsmøte med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene og ved
kunngjøring på leirstedets hjemmeside.
5.3 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret minst 4 uker før årsmøtet.
5.4 Fullstendig sakliste og saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
5.5 Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Hvert
medlemskap har en stemme. Enkeltpersoner kan ikke gi andre fullmakt til å representere seg
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ved stemmegivning. De som representerer foreninger, lag, firma, menigheter, forsamlinger og
organisasjoner må ha skriftlig fullmakt fra vedkommende enhet.
5.6 Alle medlemmer som har tegnet medlemskap før 1. januar det året årsmøtet avholdes og har
betalt kontingenten for inneværende år, er valgbare til alle verv og har tale-, forslags- og
stemmerett i årsmøtet. De som har tegnet medlemskap etter 1. januar i det året årsmøtet
holdes, har talerett i årsmøtet.
5.7 Saksliste til årsmøte skal omfatte følgende:
a. Godkjenning av innkalling og saksliste
b. Valg av møtefunksjonærer: Møteleder, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen,
3 medlemmer til tellekorps
c. Årsmelding for foregående år
d. Regnskap og revisjonsberetning for foregående år
e. Eventuelle vedtektsendringer
f. Budsjett for inneværende år
g. Handlingsplan for kommende år
h. Langtidsplan for de tre kommende år
i. Eventuelle større investeringer. Disse godkjennes for oversendelse til eier, i henhold til
leieavtale mellom Norsk Luthersk Misjonssamband og foreningen
j. Eventuelle låneopptak og andre disposisjoner som kan medføre store forpliktelser
k. Medlemskontingent for kommende år
l. Valg. Alle valg i årsmøtet skal skje skriftlig.
i.
Styreleder
ii.
Styre
iii.
Valgnemnd
iv.
Revisor
m. Eventuelt innkomne saker

§6 Ekstraordinært årsmøte
6.1 Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte etter vedtak i styret eller når en tredjedel av
medlemmene krever det.
6.2 Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 2 ukers varsel.
6.3 Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som meldes i årsmøteinnkallingen.
6.4 Det kan ikke meldes nye saker etter at innkalling er utsendt.

§7 Styret
7.1 Styret for Foreningen Laberget Leirsted skal bestå av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styreleder velges for 1 år. Øvrige faste medlemmer velges for 2 år og varamedlemmer velges
for 1 år. Valgperioden skal rullere slik at det velges styreleder og 2 faste styremedlemmer ved
årsmøtet hvert år.
7.2 Styreleder velges av årsmøtet. Styret velger selv de øvrige vervene, nestleder og sekretær, og
konstituerer seg for ett år av gangen etter hvert årsmøte.
7.3 Styret skal avholde minimum 4 styremøter i året og når lederen eller et flertall av styrets
medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styret er tilstede og er
enige. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.
7.4 Styret er ansvarlig for den daglige forvaltningen av foreningen i henhold til vedtektene og
årsmøtets vedtak.
7.5 Styret plikter å holde medlemmene orientert om hva som skjer i foreningen.
7.6 Styret tilsetter daglig leder og øvrig fast personale. Styret skal utarbeide arbeidsinstruks for de
ansatte.
7.7 Styret behandler årsmelding, årsregnskap, budsjett og handlingsplaner for framlegging i
årsmøtet. Styret godkjenner neste års budsjett midlertidig fram til årsmøtet i april.
7.8 Styrebehandlingen ledes av styreleder. Deltar verken styreleder eller nestleder, velger styret en
setteleder for styrebehandlingen.
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7.9 Leirstedets ansatte kan delta i styremøtene og har tale- og forslagsrett.

§8 Valgnemnd
8.1. Valgnemnda skal bestå av 3 medlemmer som velges for tre år. Valgperioden skal rullere slik at
det velges 1 medlem ved årsmøtet hvert år. Etter foreningens første og andre år går 1 medlem
ut ved loddtrekning. Valgnemndas medlemmer kan gjenvelges 1 gang.
8.2. Valgnemnda møtes umiddelbart etter årsmøtet og velger sin leder.
8.3. Valgnemndas oppgave er å finne egnede kandidater til styreleder, styremedlemmer, valgnemnd
og revisor, samt å lede valget i årsmøtet.
8.4. Valgnemndas innstilling skal forelegges styret senest 3 uker før årsmøtet.

§9 Daglig leder
9.1 Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelse og drift av leirstedet i samsvar med sin
arbeidsinstruks og styrets vedtak.
9.2 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning.
9.3 Daglig leder kan avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle eller når styrets
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for leirstedet. Styret skal snarest underrettes
om avgjørelsen.
9.4 Daglig leder har rett og plikt til å delta og uttale seg i styrets og årsmøtets behandling av saker,
med mindre annet er bestemt av styret eller årsmøtet i den enkelte sak.

§10 Foreningens signatur
10.1Foreningens signatur innehas av 2 personer i fellesskap. Styreleder eller nestleder skal være
den ene, og daglig leder den andre.

§11 Vedtektsendring
11.1Vedtektsendringer behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer trer i
kraft umiddelbart etter gyldig vedtak.
11.2Endring av formålet i § 3 kan bare gjøres med 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter med minst 6
måneders mellomrom.
11.3Forslag til andre endringer skal fremmes skriftlig til styret innen 3 måneder før årsmøtet. Disse
legges fram for årsmøtet og krever 2/3 flertall.

§12 Oppløsning
12.1. Foreningen Laberget Leirsted kan oppløses ved 2/3 flertall på et ordinært og et påfølgende
ekstraordinært årsmøte med 6 måneder mellom møtene.
12.2. Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle Laberget leirsted.
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