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Vedtekter for LSHDB Telemark
§ 1 Foreningens navn
Foreningens fulle navn er Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/
Døvblinde, avdeling Telemark. Forkortet LSHDB Telemark. Heretter kalt foreningen.
Foreningen ble stiftet 2. januar 2004.
Foreningen er et selvstendig distriktslag under hovedorganisasjonen LSHDB.
Vedtektene ble godkjent på LSHDB representantskapsmøtet 3. mars 2009.
Vedtektene ble godkjent på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2009.
§ 2 Formål
Som hovedregel skal foreningen følge LSHDBs vedtekter, men skal arbeide lokalt
med å samle likesinnede i sitt distrikt til et trivelig miljø, for eksempel kan det
arbeides med: kurs, seminarer, informasjon, sosialt samvær, turer, julebord.
Samarbeid med lokale organisasjoner, myndigheter og instanser.
§ 3 Organisasjon
Foreningens arbeidsområde er Telemark Fylke.
Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
§ 4 Medlemmer
Alle som aksepterer foreningens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Innmelding skjer til hovedorganisasjonen LSHDB.
Landsmøtet i LSHDB fastsetter medlemskontingenter og innkrever denne.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer som oppfyller kravet har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
foreningen.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan
heller ikke representere foreningen utad.
§ 6 Årsmøtet
Foreningen avholder årsmøtet hvert år i februar/mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter sendes samtidig til
medlemmene.
Årsmøtet er lovlig innkalt når innkallingen har skjedd som ovenfor.
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Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt /
kunngjort sakliste.
Andre saker (ikke lovforslag) kan behandles på årsmøtet ved godkjenning av
saklisten.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal (obligatoriske poster på årsmøtet):
1.

Fastsettelse av antall stemmeberettigede.

2.

Godkjenne innkallingen til årsmøtet.

3.

Godkjenne saksliste.

4.

Valg av protokollunderskrivere og referent.

5.

Styrets årsberetning og regnskap.

6.

Saker fra medlemmene.

7.

Valg av leder og eventuell 1 eller 2 styremedlemmer. (Dersom 2
styremedlemmer kan den ene være støttemedlem)

Andre valg:
8.

Leder i foreningen er automatisk valgt til landsstyret som distriktskontakt, og
årsmøtet velger en varamedlem for denne.

9.

Revisor

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i foreningen innkalles av styre med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte i foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
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§ 10 Styre
Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er dets høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal:
1.

Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

2.

Påse at midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet.

Styret skal videre på se at foreningen har en tilfredsstillende organisering av
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.
§ 11 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
§ 12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler
hovedorganisasjonen LSHDB og skal komme medlemmer bosatt i Telemark Fylke til
gode.
Ved konkurs anses foreningen som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i
konkursloven og dekningsloven.
Porsgrunn, 13.03.2009
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