VEDTEKTER FOR RANDESUND BYDELSRÅD
revidert og godkjent av årsmøtet 13.4.2016
§ 1.

Foreningens navn
1.1.

§ 2.

Juridisk person
2.1.

§ 3.

Randesund Bydelsråd skal jobbe for en positiv og balansert utvikling av bydelen
med fokus på menneskene som bor her, går på skole eller driver næringsvirksomhet i bydelen.

Visjon
5.1.

§ 6.

Randesund Bydelsråd sin logo skal brukes av alle ledd i organisasjonen

Formål
4.1.

§ 5.

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.

Logo
3.1.

§ 4.

Foreningens navn er Randesund Bydelsråd, forkortes til RBR

Best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere.

Geografisk område
6.1.

Randesund Bydelsråd sitt geografiske område defineres som:
Indre Randesund: Søm, Korsvik, Strømme, Dvergsnes
Ytre Randesund: Rabbersvik-Frikstad, Stangenes-Kvarenes,
Randesundøyane, Bjørnestad-Drange-Eftevåg

§ 7.

Organisasjonsform
7.1.

7.2.

7.3.

§ 8.

Randesund Bydelsråd er en frittstående, partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon som ledes av et styre sammensatt av valgte representanter
fra medlemsorganisasjonene.
Styret i Randesund Bydelsråd kan oppnevne tidsbegrensede arbeidsgrupper
samt engasjere enkeltpersoner for å arbeide med fagområder eller enkeltsaker
som krever ekstra ressurser. Arbeidsgruppene rapporterer til styret hvis ikke
årsmøtet har bestemt noe annet.
RBRs organisasjon kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i
saker av felles interesse.

Organisasjonskultur
8.1.

Organisasjonens virksomhet er basert på
 frivillig arbeid
 åpne demokratiske beslutningsprosesser
 etiske forpliktelser i forhold til
o utøvelse av tillitsverv
o rolleforståelse
o lojalitet til vedtak
 høy grad av egeninnsats
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§ 9.

Arbeidsoppgaver
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Randesund Bydelsråd skal arbeide for en hensiktsmessig og velbalansert kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bydelen med spesiell fokus på barn og
unges oppvekstmiljø, tilfredsstillende infrastruktur og sikkerhet samt alle miljørelaterte aspekter.
Randesund Bydelsråd skal være et ressurssenter for informasjon angående
offentlige og private virksomhetsplaner som påvirker et flertall av bydelens
beboere.
Randesund Bydelsråd skal være en overordnet høringsinstans i saker som angår
bydelen og som blir behandlet av bydelsrådet. I de saker der RBR kun bistår en
medlemsorganisasjon som samtalepartner med en rådgivende funksjon, påhviler
ansvaret for saksutredning og en eventuell høringsuttalelse den enkelte
interesseorganisasjon.
Randesund Bydelsråd skal arbeide for å få fullt innsyn i alle saksdokumenter som
angår bydelen på et tidlig tidspunkt i plan- og reguleringsprosesser for å øke
muligheten for påvirkning i beslutningsprosesser angående










allmennhetens tilgang til strandsonen og fremføring av kyststien
påse at grunneiere som avgir grunn i slike saker alltid blir ryddig kompensert
grøntarealer - ”lunger" - i bydelen
tilrettelegging for lek og fritidsaktiviteter
tilgjengelighet til bydelens friarealer og lekeplasser samt ettersyn og opprusting av
disse
idrettsanlegg
framtidig boligbygging
trafikkavvikling for myke trafikanter, biler, nærings- og kollektivtrafikk
områder for industri og næringsliv samt offentlige servicekontorer/tjenestetorg

§ 10. Medlemskap
10.1.

Medlemskap i RBR er forbeholdt interesseorganisasjoner med virke i

bydelen.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

Medlemskapet trår i kraft når medlemskontingenten er betalt, og løper til det blir
sagt opp.
Medlemskapet kan avsluttes med en måneds skriftlig varsel.
Enkeltpersoner eller grupper kan bidra økonomisk ved gaver eller støttemedlemskap. Her gjelder ingen øvre eller nedre grense. Støttemedlemskap og gaver gir
ikke status som medlem.
Som medlemmer regnes alle interesseorganisasjoner eller privatpersoner som
har betalt medlemskontingenten for inneværende år før avholdelse av årsmøtet.
Som medlem regnes alle myndige personer som har innbetalt medlemskontingent for inneværende kalenderår til en av bydelsrådets medlemsorganisasjoner
eller direkte i form av støttemedlemskap. Det er også et krav om å ha en registrert
bostedsadresse innenfor bydelens geografisk definerte område.

Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap, dersom de ikke er
medlemmer via sin velforening.

§ 11. Kontingent
11.1.

11.2.
11.3.

Årsmøtet vedtar den ordinære medlemskontingenten samt støttemedlemskap for
enkeltmedlemmer, som innbetales innen en frist bestemt av styret, normalt 15.
april hvert år.
Styret fremmer forslag til årsmøtet om kontingent for støttemedlemskap.
Medlemskontingenten følger regnskapsåret (01.01 - 31.12).
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11.4.
11.5.

Om medlemskapet avsluttes før periodens utløp, genereres ingen tilbakebetaling
av innbetalt medlemskontingent for inneværende periode.
Antall medlemmer i egen organisasjon defineres som: antall stemmeberettigede
på sist avholdte årsmøte.

§ 12. Stemmerett
12.1.

12.2.

Alle medlemsorganisasjonene har en stemme, men ved avstemminger som ikke
er enstemmige, vektes stemmeavgivningen utfra antall medlemmer som
velforeningen / organisasjonen representerer.
Støttemedlemskap gir stemmerett på årsmøtet på lik linje med medlemskap via
medlemsorganisasjoner.

§ 13. Styret - Bydelsrådets ledelse
13.1.

Randesund Bydelsråd ledes av et styre på 5-8 personer som er byrådets øverste
myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av
byrådets virksomhet.
13.2. Styret kan oppnevne midlertidige styremedlemmer dersom medlemmene av det
valgte styret trekker seg eller av en annen grunn er forhindret i å utøve sitt verv.
Virkningstiden for midlertidige oppnevnte styremedlemmer er frem til neste
årsmøte.
13.3. Styret forestår den daglige driften av RBR i perioden mellom to årsmøter.
13.4. Styrets medlemmer må ha bostedsadresse i Randesund (se § 6 - Geografisk
område).
13.5. Sammensetningen av styret skal så langt som mulig være representativ i henhold
til type organisasjon, bosted, kjønn, alder.
13.6. Styret holder møte når leder innkaller, eller minst to av styremedlemmene forlanger det.
13.7. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder,
nestleder eller sekretær, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
13.8. Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor denne har særinteresser på
tvers av RBRs interesser. Vanlige habilitetsregler gjelder. Hvis et styremedlem er
inhabil, bør varamedlem innkalles.
13.9. Styret har disposisjonsrett over Randesund Bydelsråds midler til dekning av
utgifter vedrørende den daglige driften ihht. vedtatt handlingsplan og budsjett.
13.10. Eventuell godtgjørelse til styremedlemmene for utførelsen av vervet utover
dokumenterte utgifter til administrasjon/representasjon, skal fastsettes av
årsmøtet. Slik godtgjørelse skal fremgå av regnskapet og være egen post på
styrets forslag til budsjett.
13.11. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak
skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig.
Eventuelle dissenser kan protokolleres.
13.12. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Utover dette
har medlemmene ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom årsmøtene.
Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann eller
ikke avsluttet saksbehandling tilsier det. Styret kan underveis i en sak nekte
innsyn pga at enkelte dokumenter er klassifisert ”unntatt offentlighet”.

§ 14. Medlemsmøter
14.1.

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres
minst 7 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.
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§ 15. Årsmøte
15.1.
15.2.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

Årsmøtet er Randesund Bydelsråds høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles
med minst 4 ukers varsel. Varselet skal inneholde frist for innsending av forslag
til styret angående saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Sakspapirer og
valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før
årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på sakslisten.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt.
Alle personer over 18 år.
Personer som bor utenfor det geografiske området kan ha tale- og stemmerett i
konkrete saker som berører deres virksomhet innenfor bydelsrådets område.
Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtet etter vanlige regler.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og
regnskap.
Ved avstemming på årsmøtet gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).

§ 16. Årsmøte - Saker til behandling
16.1.

Årsmøtet velger:
 møteleder
 protokollfører
 2 personer til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
 tellekorps (2 personer) hvis nødvendig

16.2.

Godkjenning av:
 årsmelding fra styret
 regnskap og revisorberetning
 innkomne forslag
 handlingsplan
 fastsettelse av medlemskontingent(er)
 budsjett

16.3.

Valg av styre:
Leder velges for ett år av gangen. Ved første valg velges kasserer, 1 styre- og
varamedlem for ett år. Valg kan gjøres slik at kandidater velges inn for ett eller

to år, etter årsmøtets skjønn. Det må minimum sitte 2 medlemmer i styret
som er gjenvalgt fra året før. Dette gjøres for å sikre kontinuitet i styrets
arbeid. Samtlige kan gjenvelges.
16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

I tillegg skal det velges 2 revisorer eller en autorisert revisor. Valgkomiteen skal
fortrinnsvis ha tre medlemmer. Leder velges internt i gruppene. Revisorer og
valgkomité velges for 1 - ett - år og rapporterer direkte til årsmøtet.
Dissenser kan forlanges protokollert. Årsmøteprotokollen sendes samtlige medlemsorganisasjoner senest 4 uker etter avholdt årsmøte samtidig som den blir
gjort tilgjengelig på Randesund Bydelsråds hjemmesider.
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er
stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg skal foregå skriftlig hvis minst
et medlem forlanger det, når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte
kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme
avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater
som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke,
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eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn
det som skal velges, skal anses som ikke avgitte.

§ 17. Ekstraordinært årsmøte
17.1.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når 2/3 av det sittende styret finner det
påkrevd, eller når minst 50 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.
Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.
Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 18. Regnskap og revisjon
18.1.
18.2.

Regnskapsåret følger kalenderåret (1/1 - 31/12)
Styret og revisorene skal påse at regnskapet blir ført hensiktsmessig og i
samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

§ 19. Vedtektsendringer
19.1.

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte som egen sak på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt

§ 20. Oppløsning – Sammenslutning – Deling.
20.1.

20.2.
20.3.

Forslag om oppløsning av Randesund Bydelsråd må legges frem som egen sak
på et årsmøte for å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles det til
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det kan velges et
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Randesund Bydelsråds aktiva skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse gå til et
veldedig formål.
Sammenslutning med andre bydelsråd/organisasjoner eller deling av byrådet
anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige
vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om
vedtektsendring (jfr. § 12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Randesund
bydelsrådets kreditorer.
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