
VEDTEKTER LANGESTRAND SENIORFORENING.

§ 1  NAVN

Foreningens navn er Langestrand Seniorforening.

§ 2  FORMÅL

Foreningens formål er å bidra til god livskvalitet for eldre på Langestrand. 
Dette gjøres blant annet ved: 

 årsmøtevedtak som fremmer god og fremtidsrettet ledelse og drift av stiftelsen 
«Moderne hjem for eldre på Langestrand».

 aktiviteter og tilbud for medlemmene - både de som bor i stiftelsens leiligheter, og 
andre medlemmer.

Ovenstående skal ikke hindre foreningen i å samarbeide med andre organisasjoner, støtte 
andre målgrupper og lignende. Foreningen skal opptre livsynsnøytralt og partipolitisk 

uavhengig.

§ 3  MEDLEMSKAP.

Alle som støtter foreningens formål kan være medlem. 

Medlemskapet er personlig. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet. Dersom medlemmet er 
forhindret fra selv å møte opp kan han eller hun gi skriftlig fullmakt til en annen person som 

stemmer i dennes sted. Hver kan ha maksimum 2 fullmakter. Umyndige har ikke stemmerett. 
Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens vedtekter. Medlemmer som ikke følger 
foreningens vedtekter eller motarbeider dens formål ekskluderes dersom han eller hun ikke 

endrer sin oppførsel etter å ha blitt gjort skriftlig oppmerksom på at den er uakseptabel. 

§ 4  KONTINGENT

Det enkelte medlem betaler en årlig kontingent. Kontingentendringer vedtas på årsmøtet. 

§ 5  STYRET

Styret består av leder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Minst 3 
styremedlemmer må delta i styrebehandlingen for at et vedtak skal være gyldig. I tilfelle 

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
Styret velger 2 av sine medlemmer til å representere foreningen i styret for stiftelsen 

”Moderne hjem for eldre på Langestrand”.

§ 6 VALGKOMITEEN

Valgkomiteens oppgave er å foreslå egnede personer til alle foreningens tillitsverv. Komiteen 
skal også legge fram forslag på 1 medlem og 1 varamedlem til stiftelsen ”Moderne hjem for 

eldre på Langestrand” sitt styre. Valgkomiteen presenterer sine forslag for årsmøtet.
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§ 7 ÅRSMØTET

Foreningens øverste organ er årsmøtet og det avholdes årsmøte hvert år før 31. mai. Styret 
innkaller til årsmøte med minimum 3 ukers varsel.

Årsmøtet skal behandle foreningens regnskap, årsmelding og innkomne forslag. 

Årsmøtet skal velge styre, revisor og valgkomite bestående av 3 personer, samt 2 
arrangementskomiteer bestående av 3 personer hver. Styrelederen velges hvert år. De andre i 
styret velges for 2 år av gangen: Kasserer, 1 styremedlem og et varamedlem velges det ene 

året. Sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem det neste. Valgkomite, revisor og 
arrangementskomiteer velges for 1 år av gangen. Alle som velges skal være medlem i 

foreningen. 

Årsmøtet i Langestrand Seniorforening skal avgi uttalelse om stiftelsen ”Moderne hjem for 
eldre på Langestrand” sitt årsregnskap og årsberetning, og fastsette eventuell godtgjørelse for 

styremedlemmene i stiftelsen. Årsmøtet skal velge 1 medlem og 1 varamedlem direkte til 
stiftelsens styre. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 2 uker før 
årsmøtet. Saksdokumentene til årsmøtet skal være tilgjengelige for medlemmene senest 1 uke 

før årsmøtet.  

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom et flertall i styret, eller minst halvparten av 
medlemmene krever det. Innkalling med saksliste skal kunngjøres for medlemmene minst 1 

uke før møtet avholdes.

§ 8 HOVEDSETE

Foreningens har sitt hovedsete på Langestrand. Foreningens adresse er Kirkegata 17, 3264 
Larvik.

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan ikke skje uten at fremtiden for stiftelsen ”Moderne hjem for 
eldre på Langestrand” er ordnet. Oppløsning av foreningen krever vedtak på to (2) påfølgende 
årsmøter, men minst fire ukers mellomrom. På hvert årsmøte må minst to tredjedeler stemme 

for oppløsning. Det ene møtet skal være det ordinære årsmøtet. Årsmøtet fordeler 
gjenværende midler og eiendom i tråd med foreningens formål.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

-  - * - -
Vedtektene er vedtatt på årsmøtet 11. juni 2008 og gjelder fra samme dato.

Vedtektene er endret på årsmøte 27. mai 2009. Endringen gjelder fra samme dato.
Navneendring vedtatt på årsmøtet 26. mai 2010. Endringen gjelder fra samme dato.

______________________
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