Vedtekter for Den norske Rhododendronforening
Vedtatt i Stiftelsesmøtet 30. mai 1997
Revidert på årsmøtet 9. mai 2009, 29. mai 2010 og 25. mai 2013
§1

Foreningens navn er Den norske Rhododendronforening (DnR).

§2

Foreningens formål er å øke interessen for og kunnskapen om Rhododendron gjennom
å samle og holde nær kontakt med medlemmene. Dette skjer blant annet ved
-

utgivelse av medlemsblad
møter, kurs, hagebesøk, utstillinger, studieturer m.v.
samarbeid med grupper og foreninger med lignende formål

§3

Foreningen kan ha lokallag i forskjellige deler av landet. Et lokallag bestemmer sitt
eget navn, og kan ha egne vedtekter som ikke må være i strid med DnRs vedtekter.
Alle medlemmer i et lokallag må være medlem av DnR, og betale årskontingenten
direkte til DnR. Lokallag kan fastsette sin egen kontingent, og kan etter søknad motta
støtte fra DnR.

§4

Som medlemmer kan tas opp: enkeltpersoner, familiemedlemmer, organisasjoner og
institusjoner, kommuner, foreninger og firmaer. Medlemskapet er gyldig når
kontingenten er betalt. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet, og betaler ikke
kontingent.

§5

Foreningens organer er
- årsmøtet
- styret
5.1.

Årsmøtet
Årsmøtet holdes før 15. juni. Innkalling skjer direkte til medlemmene med
minst 3 ukers varsel. På årsmøtet legger styret frem til godkjenning årsmelding
og revidert regnskap for siste kalenderår. Forslag til saker som ønskes tatt opp
må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Vedtak fattes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtedirigenten dobbelstemme. Det
føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen sendes medlemmene.
Dagsorden skal inneholde:
1. Valg av dirigent
2. Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Fastsettelse av kontingentene
6. Budsjettforslag
7. Innkomne forslag
8. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomité på 3 personer, som senest 3 uker før årsmøtet
skal sende styret forslag til valg av tillitsvalgte.
11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
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5.2.

Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 3-5 varamedlemmer, som
velges på årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for ett år. Styrets øvrige
medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år. Styret velger
selv nestleder, sekretær og kasserer.
Styrets medlemmer kan som hovedregel gjenvelges inntil sammenhengende
funksjonstid er blitt 6 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. Vedtak
treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styret skal ved årets avslutning legge frem årsberetning og revidert
årsregnskap. Det skrives referat fra styremøtene.

§6

Årsmøtet eller styret oppnevner utvalg for spesielle oppgaver. Utvalgene avgir
beretning til styret, som holder årsmøtet orientert om utredninger som er foretatt i årets
løp.

§7

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20% av medlemmene krever det.
Møteinnkalling skjer med minst 4 ukers varsel, samtidig som saksliste gjøres kjent.

§8

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§9

Oppløsningen av Den norske Rhododendronforening kan besluttes dersom det er
alminnelig flertall for det på to etterfølgende årsmøter. Det ene møtet kan erstattes av
et ekstraordinært årsmøte. Skriftlig forslag om et slikt møte må i så fall være fremsatt
av minst 20% av medlemmene.
Ved oppløsning overføres foreningens midler til Det norske arboret, Milde og
anvendes i sammenheng med Rhododendron.
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