Stiftelsesprotokoll
Mandag 28.oktober 2002 ble Madlaspeiderne stiftet med følgende vedtekter:
§ 1 FORENINGEN
Foreningens navn er Madlaspeiderne
§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er å legge forholdene til rette for å utvikle gode oppvekstforhold for barn og
unge i Madla bydel i Stavanger kommune. Kjerneaktiviteten i organisasjonen er å legge
forholdene til rette for Madla speidergruppe av Norges speiderforbund og organisere aktiviteter
som ikke hører under Norges speiderforbund.
§ 3 STYRET
Foreningens styre består av 5-7 medlemmer, inkludert formann. Styret og formannen velges av
årsmøtet for 2 år ad gangen.
Tillegg (vedtatt på senere årsmøte): Gruppeleder i Madla speidergruppe og gruppeleder i
Roverne beredskapsgruppe, Rogaland har møte og stemmerett i styret.
Foreningen tegnes av styremedlemmene i fellesskap eller styrets formann og ett styremedlem i
fellesskap. Styret kan meddele prokura.
Styret er ansvarlig for all aktivitet i foreningen. Styret skal møtes minimum 6 ganger pr. år. Ved
stemmelikhet har formann dobbeltstemme. Foreningens daglig leder skal møte i styremøtene.
§ 4 ÅRSMØTE
Foreningens øverste organ er årsmøte. Rett til å møte og stemme på årsmøte har alle ledere i
foreningen samt medlemmer av gruppetinget i Madla speidergruppe. Årsmøtet skal avholdes
innen utgangen av mai hvert år og innkalles skriftlig med minimum en ukes varsel. Innkallingen
skal inneholde saksliste og kun saker som er varslet på innkallingen kan behandles. Årsmøtet skal
behandle følgende saker:
Konstituering. Deltakerne på årsmøte skal registreres. Det skal være minimum 10 deltakere med
møterett til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.
Styrets beretning skal gjennomgås.
Fastsettelse av årsregnskap for foreningen, samt bestemme hvordan overskudd /underskudd skal
disponeres.
Valg av styremedlemmer, styreformann og revisor.
3 styremedlemmer eller styrets formann kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minimum to
ukers varsel. Ved innkalling til ekstraordinært årsmøte skal det angis hvilke saker som skal
behandles og det skal angis en begrunnelse for innkallingen.
Endringer i vedtektene kan kun vedtas med 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.
§ 5 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av foreningen skal besluttes av to påfølgende årsmøter. Ved behandling av
oppløsning skal det gå klart frem av innkallingen til de årsmøter som skal beslutte oppløsning.
Ved oppløsning av foreningen skal alle eiendeler i foreningen tilfalle Madla speidergruppe.
Dersom Madla speidergruppe ikke har en drift som gjør det rimelig å overføre eiendelene til
Madla speidergruppe, kan de årsmøtene som beslutter oppløsningen beslutte at eiendelene skal
tilfalle Stavanger kommunes barne- og ungdomsarbeid, eller en annen organisasjon som driver
barne- og ungdomsarbeid i kommunen, fortrinnsvis Madla bydel.
Følgende interimsstyre for Madlaspeiderne ble valgt på stiftelsesmøte 28.oktober frem til ordinært
årsmøte i Madlaspeiderne 2003:
Styreleder:
Styremedlemmer:
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