
Vedtekter 

For Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner 

Vedtatt på ordinært årsmøte 18. mars 2022. 

 

§ l NAVN 

Foreningens navn er Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Som medlemmer kan opptas 

enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter, offentlige institusjoner m.m. 

 

§ 2 FORMÅL 

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er en ideell museumsvenneforening som har til formål å 

bidra til å ta vare på Pressemuseet Fjeld-Ljom som et levende museum. Foreningens 

virksomhet skjer i samarbeid med husets eier, Stiftelsen Rørosmuseet, og Museene i Sør-

Trøndelag (MiST) som har det faglige og museale ansvar for Pressemuseet Fjeld-Ljom. 

Venneforeningen skal støtte opp om arbeidet med istandsetting, bevaring, drift og formidling 

av det tidligere avishuset. Fjell-Ljoms trykkeritekniske utstyr skal sammen med tilsvarende 

utstyr samlet inn og eid av Venneforeningen, bidra til at det i og rundt avishuset bygges opp 

en museumsenhet som viser utviklingen knyttet til avisproduksjon i bly. 

 

§ 3 ÅRSMØTET 

Foreningens øverste organ er årsmøtet. På årsmøtet har hvert medlem, som har betalt 

kontingent senest en måned før årsmøtet, stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer 

enn en stemme utover sin egen. 

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april. Medlemmene skal innkalles med 

minst to ukers varsel. 

Ordinært årsmøte skal behandle: 

a)  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

b)  Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen 

c)  Styrets forslag til årsberetning og regnskap 

d)  Fastsettelse av kontingent for inneværende år 

e)  Styrets budsjett skal presenteres 

f)  Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder 

g)  Valg av revisor 

h)  Valg av valgkomite 

 



Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, 

styret, styreleder eller revisor krever det. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

Alle medlemmer av Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner kan fremme forslag til behandling på 

årsmøtet, eventuelle forslag må være styret i hende senest to måneder før årsmøtet avholdes. 

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. 

 

§ 4 STYRET 

Styret består av inntil 5 medlemmer som velges for to år av gangen. I tillegg velges inntil 5 

varamedlemmer, som har møte- og talerett til styremøter. Halvparten av styre- og 

varamedlemmene skal være på valg hvert år. 

Styret er beslutningsdyktig når styreleder/nestleder og to styre-/varamedlemmer er til stede. 

Den til en hver tid sittende styreleder møter også som fast medlem i styret til Stiftelsen 

Rørosmuseet. Nestleder i Venneforeningens styre fungerer som varamedlem til Rørosmuseets 

styre. 

 

§ 5 KONTINGENT 

Kontingentsatsene er inndelt i tre grupper: 

l)  Personlige medlemmer 

2)  Lag og organisasjoner 

3)  Bedrifter og offentlige institusjoner 

 

§ 6 REVISOR 

Foreningen skal ha revisor som velges av årsmøtet. Revisor kan ikke være medlem av styret. 

 

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte på lovlig innkalt årsmøte. 

Forslag til endringer kan framsettes av de samme som kan kreve ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 8 OPPLØSNING 

Ved oppløsning overtar Stiftelsen Rørosmuseet Venneforeningens eiendeler. 

Beslutning om oppløsning behandles som vedtektsendring, men med 3/4 flertall av de 

frammøtte. 


