VEDTEKTER FOR TROMSØ SOPPFORENING
Medlemsforeningen følger de vedtekter som gjelder for Norges
sopp- og nyttevekstforbund.
Foreningens navn er Tromsø Soppforening. Foreningen ble stiftet 14. mai 2003.

Foreningens hovedformål er å øke interessen for kunnskapen om sopp.
Foreningen skal være:
Kontaktledd for egne medlemmer.
Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
Arrangør av faglig tiltak slik som turer, kontroller, utstillinger, medlemsmøter,
ol.
Arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til
Studieforbundet Natur og Miljø.
Ansvarlig for rapporter om virksomheten ovenfor forbundsstyret.
Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes
avtale.
Alle kan bli medlemmer som er enig i foreningens formål og betaler kontingent.

Foreningen høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen
av februar. Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent har møte- og
stemmerett, også B-medlemmer. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende
medlem for dem som ikke selv deltar.
Årsmøtet behandler:
Årsberetning
Regnskap pr 31. desember

Budsjett og årsplan for inneværende år
Innkomne forslag
Valg: Styre med varamedlemmer og valgkomite
Valg av delegat(er) til forbundets årsmøte

Styret sender ut årsmøteinnkalling 2 uker før møtet. Forslag som ønskes behandlet
sendes styret skriftlig innen utgangen av januar.
Forslag kan vedtas ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet avgjør leders stemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av
stemmer representert på årsmøtet.
Vedtekter og vedtektsendringer gjøres kjent for forbundsstyret.

Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund
sammen med årsmelding og regnskap, så snart som mulig etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningsstyret eller minst ¼ av
medlemmene forlanger det. Frist er som for ordinært årsmøte.

Styret består av fem medlemmer: Leder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer.
Der er to varamedlemmer. Minst ett av styremedlemmene bør ha avlagt
soppsakkyndighetsprøven.
Styreleder velges for ett år om gangen. Øvrige medlemmer velges for to år.
Kontinuitet i styret sikres ved at bare to styrerepresentanter og varamedlemmene er
på valg hvert år. Fordelingen av funksjoner gjøres internt i foreningsstyret. Alle
styrerepresentanter kan gjenvelges.
Forslag til kandidater fremlegges av valgkomiteen som består av to medlemmer.
Kasserer og leder har anvisningsmyndighet.

Styret kan selv fra medlemsstokken oppnevne komiteer, eller personer til å
representere foreningen, for inntil 1 år av gangen, når det anses nødvendig for
foreningens arbeid.

Styret holder møter så ofte leder finner det ønskelig, eller når to av styrets
medlemmer forlanger det. Styret sammenkalles av leder. Sakslisten utsendes i god
tid før møtet.
Styret er beslutningsdyktig hvis minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet
har leder dobbeltstemme.

Foreningen kan lønne kursledere, kontrollører, foredragsholdere etc. i henhold til
budsjett. Medlemmer av styret kan lønnes etter samme betingelser. Det
utbetaltes ikke styrehonorar.

Oppløsning og utmelding.
Oppløsning av en medlemsforening etter utmelding fra Norges sopp- og
nyttevektsforbund kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst ¾ flertall av det
antall stemmer som er representert på møtet. Besluttes en forening oppløst, skal dens
aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Stemmer årsmøtet for utmelding fra forbundet gjøres dette gjeldende fra 1. januar
påfølgende år. Foreningen fører fra da av sitt eget medlemskartotek og innkrever sin
egen kontingent.

Vedtektene ble vedtatt endret på årsmøtet 21. februar 2012
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