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Vedtekter for 

ØSTFOLD GEOLOGIFORENING 

Stiftet den 24. februar 2015 

Vedtatt av stiftelsesmøtet. Sist revidert 28.2.2023 

§ 1 – Navn 
Foreningens navn er Østfold Geologiforening. 

§ 2 – Formål 
Foreningens formål er å samle alle geologiinteresserte i en organisasjon til fremme av kunnskaper 
om og stimulere interessen for amatørgeologi. 
Østfold Geologiforening skal gjennom møter, foredrag, utstillinger, kurs, ekskursjoner og andre 
aktiviteter drive opplysningsvirksomhet om alle områder innenfor fagfeltet geologi. 
Østfold Geologiforening skal være tilknyttet Norske Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS). 
Foreningen skal gjennom samarbeid med andre geologiforeninger, institusjoner, foretak og 
enkeltpersoner bidra til å fremme medlemmenes interesse. 

§ 3 – Medlemskap 
Alle med interesse for geologi kan opptas som medlem i Østfold Geologiforening. Familier kan ha 
ett medlemskap. Ungdom under 16 år må melde seg inn sammen med foresatt. 
Det avgis en stemme pr. medlemskap. 
Henvendelser om medlemskap rettes til foreningens styre, som registrerer innmeldingen i 
medlemsfortegnelsen. Styret skal til enhver tid ha en ajourført fortegnelse over foreningens 
medlemmer. 
Medlemskap er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
Medlemmene plikter å overholde foreningens vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet. 
Utmeldelse skal skje ved skriftlig henvendelse til styret. 
Forlanges et medlem ekskludert av foreningen, skal et begrunnet forslag herom sendes styret, 
som forelegger saken for årsmøtet for endelig avgjørelse. 

§ 4 – Kontingent 
Den årlige kontingent fastsettes av årsmøtet og skal betales forskuddsvis. Ungdom under 18 år 
betaler halv kontingent. 
Medlemskap som tegnes i 2. halvår betaler halv kontingent. 
Stemmerett på foreningens årsmøte har bare den som har betalt kontingent. 
Den som ikke har betalt årets kontingent innen 1. august, kan, etter å ha fått to skriftlige påmin-
nelser, av styret strykes som medlem av foreningen. Medlemmet underrettes skriftlig herom. 
Strykes et medlem kan det ikke gjeninntas før skyldig kontingent og andre forpliktelser overfor 
foreningen er brakt i orden. 

§ 5 – Medlemsmøter 
Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det ønskelig og/eller nødvendig. 
På medlemsmøtene må minst ett av styrets medlemmer være tilstede og lede møtet. 
Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på medlemsmøte, sendes styret og tas opp til 
behandling på første ordinære medlemsmøte. 
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§ 6 – Turer 
Enhver som deltar på foreningens turer, reiser for egen regning og risiko. Medlemmer under 18 år 
må ha en foresatt med på turene. Foreningen vil på det sterkeste oppfordre medlemmene til å 
bruke verneutstyr. Enhver bør alltid rette seg etter turlederens anvisninger og råd. 
Alle medlemmer forplikter seg til å følge NAGSs samleretiske regler, som er gjengitt på baksiden. 

§ 7 – Valgkomité 
Valgkomiteen består av to medlemmer som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også ett 
varamedlem til valgkomiteen. 
Valgkomiteen har til oppgave å foreslå kandidater til alle valg og sende styret sin innstilling senest 
14 dager før årsmøtet. 

§ 8 – Årsmøtet 
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar 
måned. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig henvendelse til 
medlemmene. E-post ansees som skriftlig. I innkallingen oppgis de saker som foreligger til 
behandling. Innkomne forslag skal følge innkalling. Forslag som medlemmene ønsker behandlet 
på årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle 
saker, unntatt de som er nevnt i vedtektenes §§ 12 og 13, avgjøres ved flertall av de møtende. 
På ordinært årsmøte skal behandles: 

1. Valg av dirigent og referent og to til å undertegne protokollen 
2. Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år 
3. Revidert regnskap for foregående år, avsluttet pr. 31. desember 
4. Fastsettelse av kontingent 
5. Forslag til endring av foreningens vedtekter 
6. Valg:   a.   Leder for 1 år 

b. Valg av 2, evt. 3 styremedlemmer for 2 år (kfr. § 10) 
c. Valg av 1 medlem til valgkomiteen 
d. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen 
e. Valg av 1 av 2 revisorer 
f. Valg av medlemmer til komiteer og utvalg 

7. Innkomne forslag 

Valg i henhold til ovenstående skal skje skriftlig dersom minst ett medlem forlanger det. Blanke 
stemmesedler regnes ikke avgitt og skal ikke medtas ved opptellingen. 

§ 9 – Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller det skriftlig forlanges av 
minst 1/3 av medlemmene. 
Innkalling skjer av styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmene. 
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den/de saker som er krevet behandlet og som er 
medtatt i innkallingen. 
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§ 10 – Styret 
Østfold Geologiforening ledes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. 
Styret består av leder og minst 5 medlemmer, og velger selv nestleder, kasserer og sekretær. 
Styret fordeler øvrige ansvarsområder mellom seg. 
Valgene skjer ved vanlig flertall. 
Lederens funksjonstid er 1 år. De øvrige styremedlemmer er valgt for 2 år, slik at det hvert 2. år 
trer 2 medlemmer ut av styret, og hvert annet år 3.  

Styret skal: 
1. Aktivt arbeide for fremme av foreningens formål 
2. Iverksette årsmøtets vedtak 
3. Ivareta foreningens økonomi 
4. Opprette nødvendige komiteer og utvalg, som rapporterer direkte til styret 
5. Forestå den daglige drift av foreningen og representere den utad 
6. Føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter 
7. Føre foreningens korrespondanse og sørge for en betryggende oppbevaring av foreningens 

arkiver 
8. Føre fortegnelse over foreningens medlemmer 
9. Utarbeide årsberetning, årsregnskap og saksliste til årsmøtet og sende innkalling til 

medlemmene med minst 14 dagers varsel 
10. Innkalle til medlemsmøter 

§ 11 – Styrets arbeid 
Styret samles så ofte det anses nødvendig eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Ingen beslutning kan treffes uten at minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. 
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens 
stemme utslaget. 
Det skal føres protokoll over alle styrets møter. 

§ 12 – Vedtektsendringer 
Forslag til endring av foreningens vedtekter kan kun behandles i et ordinært årsmøte og forslaget 
må være oppført på sakslisten. § 13 om oppløsning av Østfold Geologiforening kan ikke endres. 
Forslag må være styret i hende senest en måned før årsmøtet. 
Vedtak om endring av foreningens vedtekter krever 2/3 av det antall stemmeberettigede 
medlemmer som møter. 

§ 13 – Oppløsning 
Forslag om oppløsning av Østfold Geologiforening kan kun behandles i et ordinært årsmøte, etter 
at forslag herom er oppført på sakslisten og tilstillet medlemmene minst 14 dager før møtet. 
Til foreningens oppløsning kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmer som 
møter. 
Blir forslag om oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 
foreningen skal kunne oppløses må vedtaket på ny fattes med 2/3 flertall. 
Vedtas oppløsning kan foreningens eiendeler overføres til andre formål etter årsmøtets 
bestemmelser. 
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