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VEDTEKTER 

FOR 

RANDOLKEN 
 

1. Foreningens navn skal være RANDOLKEN. 

 

2. RANDOLKEN har som formål å styrke samholdet mellom familier, voksne og barn i Ytre 

Randesund samt eie og drive Midgard forsamlingslokale. 

 

3. Med Ytre Randesund regnes beboere på østsiden av en linje trukket mellom Rona og 

Vrånes. I tillegg regnes andelshavere som betaler kontingent. 

 

4. Hovedstyret skal bestå av 5 medlemmer. Leder, Kasserer, tre styremedlemmer. Hvert 

styremedlem har 1 stemme. 

a) Hovedstyret plikter å: Kontakte nye husstander / beboere slik at de får tilbud om 

medlemskap. 

b) Hovedstyret fastsetter utleieprisen av Midgard. 

c) Hovedstyret oppfordres i tillegg til å drive eller støtte inntektsgivende arrangementer. 

 

5. Hvert Hovedstyremedlem danner og leder hver sin komite. I tillegg til 

hovedstyremedlemmet har Huskomiteen 2 medlemmer, kalenderkomiteen har 2 

medlemmer og festkomiteen har 3 medlemmer. I tillegg er kasserer kun valgt til 

hovedstyre. Leder og medlemmer av huskomite må være andelseiere. 

a) Huskomiteen plikter å: Ivareta og sørge for vedlikehold av Midgard samt drive utleie. 

b) Kalenderkomiteen plikter å: Utgi Randesundskalenderen årlig. 

c) Festkomiteen plikter å: arrangere minst 4  arrangementer i året. Arrangementene 

tilstrebes å være selvfinansierende. Eventuelle barnearrangementer tilstrebes å være gratis. 

d) Randolkrevyens styremedlem plikter å koordinere revyen med andre 

komiteer/arrangementer. 

e) Formannen har tilleggsoppgaven å sørge for at det til en hver tid er en internettansvarlig 

for WWW.Randolken.no 

 

6. Medlemmer i Hovedstyret og komiteer velges for 2 år av gangen. 

 

7. Årsmøte velger revisor utenom Hovedstyret for 1 år av gangen. 

 

8. Som medlem i RANDOLKEN plikter man å stå til disposisjon for Hovedstyret ved 

arrangementer, dugnad, verv med mer. 

 

9. Medlemskontingenten kan ikke endres uten årsmøtets samtykke. Kontingenten regnes pr. 

husstand.  

 

10. Foreningens øverste myndighet er årsmøte. 

Årsmøte avholdes for medlemmer hvert år innen utgangen av januar måned. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når Hovedstyret finner grunn til dette eller når minst 20 % 

av medlemmene krever dette skriftlig. 

 

11. På årsmøte skal følgende saker behandles: 

- Årsberetning (kalenderår) 

- Regnskap (kalenderår) 

- Valg av Hovedstyre og komitemedlemmer 

- Innkomne forslag (slike forslag må fremgå av innkallelsen til årsmøte og må derfor være 

Hovedstyret i hende innen 1 januar.  

 

 

12. Årsmøte ledes av Hovedstyrets Leder. 

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør 

Leders stemme. 

Det er 1 stemme pr. husstand. 

 

13. Endringer i vedtekter kan bare avgjøres på årsmøte. 


