Vedtekter
for
Mostadmark jernverks Venner
(Stiftet 27.11.1985)
1. Mostadmark Jernverks Venner er en partipolitisk uavhengig forening med oppgave å ta vare på restene etter
jernverket ved utløpet av Foldsjøen, og å stille det på best mulig måte til disposisjon for friluftsliv og studieformål.
I dette arbeidet skal foreningen søke samarbeid med historielagene i Malvik kommune, kulturvernmyndighetene i SørTrøndelag fylke, skoleverket og andre foreninger og enkeltpersoner.
2. Foreningen ledes av et styre med leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer.
Alle medlemmer i styret velges for ett år.
Vedtak i styret fattes med simpelt flertall av de fremmøtte. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 personer er til stede,
derav leder eller nestleder.
Ved behov kan styret opprette, og nedlegge, underliggende utvalg og komiteer, som gis et særskilt arbeidsområde.
Utvalget/komitéens leder må sitte i foreningens styre.
3. Styret, en revisor, ei valgnemnd på to personer, og evt. underliggende utvalg/komité med leder og medlemmer, blir
valgt på årsmøtet. Årsmøtet holdes i november.
Styret kan konstitueres på første ordinære styremøte etter årsmøtet. Avgått leder innkaller til første ordinære styremøte
etter årsmøtet.
På årsmøtet skal årsmelding og revidert regnskap legges frem for godkjenning.
Styret fastlegger den årlige medlemskontingenten.
Årsmøtet skal gjøres kjent seinest fjorten dager før. Forslag til endring av vedtektene skal være styret i hende seinest –
1- uke før årsmøtet.
Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være innsendt styret seinest 14 dager før årsmøtet.
Endringer i vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ved ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall.
4. I tilfelle foreningen Mostadmark Jernverks Venner blir oppløst, skal de økonomiske midlene overføres til Malvik
kommune ved kulturstyret.
Arkivmateriale skal deponeres ved Statsarkivet i Trondheim.
For øvrig regulerer avtalen med Meraker Brug A/S hva som skal tilbakeføres til dette selskapet.
(Vedtatt på årsmøtet 20.11.86. Endret på årsmøtene 27.11.89, 26.11.92, 23.11.99, 30.11.00 og 27.11.14)

