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,;f,3:::få"t:ai1 Gårds Venner" skal være en støtteforening for å skape et positi\4 bilde av Bånkali:
':- ,' 6;r'ri og arbeicie for å restaurere og vedlikeholde kulturlandskapet. Foreningen vil uttbrnre

forslag og ideer til aktiviteter og selv stå for, eller hjelpe til ved, ulike arrangementer på

gården.

$ 2. A{EDLEMSK*{P

iviedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner, bedrirter, iag og institusjoner.

$ 3. ORGAI{ISASJOI\

Årsmøet er foreningens høyeste organ. Det avholdes innen 15. Mars og innkalles med minst

4 ukers varsel. Årsmøtet velger styre, fastsetter kontingent og behandler styrets beretning,

regnskap, bud sj ett, vedtektsendringer samt i nnkomne iorslag.

Saker tii årsmøtet må være stlret i hende minst 14 dager før møtedato. Dette skal fremgå av

innkallingen. Kun saker innsendt innen fristen og som er ført opp på saksiisten kan behandles

av møtet.
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Årsmøtet velger styret bestående av inntil seks medlemmer (Leder, nestleder, kasserer,

sekretær, og inntil 2 styremedlemmer, samt inntil 2 varamedlemmer) Lederen velges a';

årsmøtet, lor øvrig konstituerer styret seg selv. Romsås bydel velger 2 revisorer. Valgkonrite

betående av 3 medlemmer velges av årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder.

sekretær, i styremedlem og event. I varamedlem velges samtidig. Påfølgende år velges

nestleder, kasserer og evnet. Styremedlem og 1 varamedlem. (De sistnevnte velges første

ganq fbr en periode på I år). 3 Dugnadsledere for Bepiantning, Økologisk Landbruk og

kulhrrarrangement velges hvert år av årsmøtet.

Stt'rets oppgave er å lede og administrere foreningen mellom årsmøtene i samsvar med vedta"k

og retningslinjer fattet av Årsmøtet.

Ekstraordinært generalforsamling (årsmøte) skal innkalles dersom sty'ret finner det nødvendig

eller minst en tredjedel av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling skal

innkalies med l4 dagers varsel og bare behandle saker som er ført opp i innkallingen.

OPPLØSNTNG

ngen kan oppløses av Årsmøtet eller ekstraordinær generalforsamiing dersom minst !7:**;;*,
Læg!tguemtnerfordet.Minst|0YoavmedlemmenemåVæreti1stedepå'ggæ
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