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1. Formål

Foreningens formål er å fremme interessen for lokalhistorie i Hole kommune.
Foreningen skal særlig arrangere vandringer og møter der lokalhistoriske emner tas
opp. Den skal arbeide for lokalhistorisk aktivitet i alle bygdelag i kommunen
(Røyse, Årnesfjerdingen, Steinsfjerdingen, Sundvollen, Utstranda og Sollihøgda).
Videre skal foreningen samarbeide med andre foreninger, kommunen og skolene
for å ivareta historiske minner og materiale.

2. Medlemskap
Foreningen er åpen for alle interesserte, og medlemskap kan tegnes som
familiemedlemskap eller personlig medlemskap.

3 . Styre
Foreningen ledes av et styre, som foruten leder består av 5 styremedlemmer.
Styret skal helst ha én representant fra hvert bygdelag i kommunen.
Styret konstituerer seg selv og fordeler aktuelle arbeidsoppgaver, herunder
oppnevner egne grupper/komiteer for spesielle oppdrag eller oppgaver.
Styret er beslutningsdyktig når alle i styret har fått innkalling, og leder eller
nestleder, og minst 2 styremedlemmer er tilstede.
Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.
Styreleder skal være registrert hos lagets bankforbindelse. Kasserer skal ha
disposisjonsrett til kontoen.
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4. Prokura og signaturrett

Styreleder og kasserer tildeles prokura.
Styreleder og kasserer har i fellesskap signaturrett.

5 . Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar, og kunngjøres minst 14
dager i forveien. Årsmøtet behandler følgende saker:
 Godkjenning av årsmelding og regnskap.
 Valg av leder, styremedlemmer, revisor og medlem til valgkomite. Leder
velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Det velges 1 av 2 revisorer hvert
år, 1 av 2 medlemmer i valgkomiteen hvert år. Funksjonstiden for revisor og
medlem i valgkomiteen er 2 år.
 Fastsette medlemskontingent.
 Innkomne saker.
Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen
14 dager før årsmøtet.
 Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som
ordinært årsmøte, og kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen.

6. Vedtektsendringer
Endringer i lagets vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.
Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.
Forslag om endring av vedtektene sendes ut sammen med innkallingen til
årsmøtet.

7. Oppløsning
Oppløsning av Hole historielag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere for 2. gangs behandling av oppløsningen.
Ved siste gangs behandling skal årsmøtet vedta disponering av lagets verdier etter
innstilling fra styret.
Det må tas hensyn til relevante bestemmelser i lagets avtaler om rettigheter på
Retthella og Sundvollstranda.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes
i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. punkt 6.
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