
Lier Fotoklubb        VEDTEKTER 

 
§ 1 Klubbens navn skal være Lier Fotoklubb. 
 
§ 2 Klubbens formål er å være samlingspunkt for kommunens 

fotointeresserte, og i størst mulig utstrekning øke interessen for 
fotografering som hobby. 

 Klubben er upolitisk. 
 
§ 3 Alle som har betalt kontingent er medlem av klubben.  

Kontingenten bestemmes av årsmøtet og gjøres gjeldende for det 
påfølgende år. Kontingenten skal betales innen 15. januar. 
Ved innmelding etter 1. august betales halv kontingent. 

 Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. 
 
§ 4 Styret skal bestå av leder og fire styremedlemmer som velges av 

årsmøtet. 
 
§ 5 Årsmøtet skal holdes i februar og er klubbens høyeste myndighet. 
 Årsmøtet skal behandle: 
 
  Styrets årsmelding 
  Revidert regnskap 
  Budsjett 
  Fastsettelse av kontingent 
  Valg 
  Innkomne saker fra medlemmer 
 
 Skriftlig innkalling til årsmøtet med styrets årsmelding og regnskap 

samt innkomne forslag skal sendes medlemmene to uker før 
årsmøtet. 

 
 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må foreligge skriftlig hos 

styret minst tre uker før årsmøtet. 
 
§ 6 På årsmøtet skal velges: 
  
 A Leder som velges for en periode på 1 år. 

  Valget på leder skal være skriftlig dersom noen krever det. 
 
 B To styremedlemmer som velges for en periode på 2 år 
 

På valg er de 2 styremedlemmene som har sittet i sin 2-års 
periode. Hvis et medlem må gå ut av styret etter ett år, 
velges et nytt styremedlem i dennes sted for ett år. 

 
 Styret velger selv nestleder, kasserer, sekretær og  

konkurranseleder. 
 
 C Ett varamedlem som velges for en periode på 1 år 
 
  

D To revisorer som velges for en periode på 2 år. 
  

E Ett medlem til Valgkomiteen som skal bestå av to 
medlemmer som velges for en periode på to år. 

 
 

§7 Styrets virksomhet. 
 Lederen innkaller til styremøte når det er nødvendig eller når to av 

styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 
minst tre av styremedlemmene er tilstede. Styret skal stå for 
klubbens drift og arrangere medlemsmøter med jevne mellomrom. 

 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller 

når minst 25 % av medlemmene krever det. 
 
§ 9 Disse lover kan bare forandres av årsmøtet med 2/3 flertall. 
 Det skal være skriftlig innkalling til alle årsmøter. 
 
 
 Disse vedtektene for Lier Fotoklubb er vedtatt på årsmøtet 15. januar 1976. 
 Vedtektene er revidert ved ekstraordinært årsmøte 21. oktober 1985 (§ 5 ) 
 Vedtektene er revidert ved årsmøtet 25. januar 1995 ( §§ 5 og 9 ) 
 Vedtektene er revidert ved årsmøtet 29. januar 2001 ( §§ 3, 4, 5, og 6 ) 


