
VEDTEKTER 

 

Fastsatt 6.april 2016 

 

 

§ 1 Foreningens navn og formål 
 
Foreningens navn er Geocaching Østfold og foreningens formål er å være en frittstående 
interesseorganisasjon for geocachere i Østfold og for de som føler en tilhørighet til Østfold. 

 

Geocaching Østfold skal jobbe for et inkluderende miljø med stor takhøyde. Organisasjonen 
skal styrke det allerede gode samholdet og fremme interesse for geocaching på en sunn måte. 

 

§ 2 Hjemsted 
 

Foreningens dekningsområde er Østfold fylke 

 

§ 3 Medlemskap 

 

1. Medlemskap i Geocaching Østfold skjer ved innmelding gjennom styret 

 

1. Foreningens medlemskontingent fastsettes årlig av årsmøtet. Kontingenten følger  
 kalenderåret. 
 

2. For å bli medlem i foreningen må du være registrert bruker på Geocaching.com og ha 
logget minst ett funn. 

 

3. For å være medlem av Geocaching Østfold må man enten bo i foreningens 
dekningsområde eller ha annen tilknytning til Østfold. 

 

4. Medlemmer som er under 15 år må ha foresatte/vergers samtykke. Stemmerett fra og 
med 16 år. 

 

§ 4 Kontingent 

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt 
medlemskontingenten har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan bli ekskludert av 
styret. 

 



§ 5 Taushetsplikt 

 
Alle tillitsvalgte, medlemmer og varamedlemmer til styret i Geocaching Østfold, skal  

undertegne en taushetserklæring. Selv om vervet fratres blir ikke taushetsplikten opphevet. 

 

§ 6 Økonomi 
 

Geocaching Østfold er en interesseorganisasjon som finansieres av bidrag fra medlemmene, 
eventuelle støtteordninger og sponsoravtaler. Regnskapsperioden følger kalenderåret og 
presenteres på årsmøtet. 

 
Økonomiansvarlig har ansvaret for at regnskapet føres i samsvar med reglene for god 
regnskapsskikk. Økonomiansvarlig kan ikke samtidig være leder i styret. 

Fungerende leder skal i tillegg til økonomiansvarlig attestere bilag. 

 

§7 Styret 

 

1. Styret består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

1. Styrets medlemmer fordeles på vervene leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær      
og styremedlem. Et av styrets medlemmer skal fungere som IT-ansvarlig. I tillegg velges 
2 varamedlemmer. 

2. For å sikre kontinuitet i styret velges styrets medlemmer for to år av gangen. 

3. Leder, økonomiansvarlig, styremedlem og 1. varamedlem er på valg partallsår. 
Nestleder, sekretær og 2. varamedlem er på valg oddetallsår. 

4. Varamedlemmene møter med tale og forslagsrett og har stemmerett i den rekkefølge 
de er valgt, når styrets medlemmer har forfall. 

5. En valgkomité består av tre medlemmer utenfor styret og velges for to år. 

6. Alle medlemmer over 16 år har stemmerett og er valgbare til styret 

7. Styrets medlemmer kan ikke være gift, samboer eller på annen måte være i nær slekt 
med hverandre. 

8. Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

9. Styret skal iverksette årsmøtets bestemmelser. 

10. Styret kan oppnevne komiteer etter behov og utarbeide instrukser for disse. 

11. Styret holder styremøte 4 ganger pr. år. I tillegg etter behov. Det er leder som 
innkaller til styremøtene. 

 

  



§ 8 Årsmøtet 
 

1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av 
februar. 

1. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst 10% av medlemmene krever det, 
eller dersom styret anser det som nødvendig 

2. Både ordinært og ekstraordinært årsmøte skal varsles med minimum fire ukers varsel. 

3. Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. 

4. Valgkomiteens innstilling leveres styret senest 3 uker før årsmøtet. 

5. Saksliste for årsmøtet med årsberetning, revidert regnskap og revisjonsberetning, 
budsjett, innkomne forslag, handlingsplan for kommende periode og valgkomitéens 
innstilling og fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke 
før årsmøtet. 

6. Avstemninger avgjøres med alminnelig stemmeflertall 

7. Ved personvalg med mer enn en kandidat eller dersom årsmøtet krever det skal 
avstemninger gjennomføres skriftlig. 

8. For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 16 år og kontingent må være 
innbetalt. 

9. Årsmøtet er vedtaksført med antall stemmeberettigede medlemmer som møter.                
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

10. Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslista. 

11. Møteleder, referent, to til tellekorps og to til å underskrive årsmøteprotokollen velges 
på årsmøtet 

 

§ 9 Årsmøtets oppgaver 
 

1. Behandle årsberetning 

2. Behandle regnskap i revidert stand. 

3. Behandle mottatte forslag. 

4. Fastsette neste års kontingent 

5. Vedta budsjett. 

6. Godkjenne handlingsplan. 

7. Velge styrerepresentanter og varamedlemmer. 

8. Velge revisorer og valgkomite. 

 

  



§ 10 Vedteksendringer 
 

Endringer i vedtektene kan kun gjøres på gyldig varslet ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
og krever 2/3 flertall 

 

§ 11 Signaturrett 
 

Signaturrett tildeles fungerende leder og økonomiansvarlig. 

 

§ 12 Misbruk 
 
Bruk av foreningens logo skal på forhånd godkjennes av styret. 

 

§ 13 Suspensjon og eksklusjon 
 

Dersom et medlem handler i strid med Geocaching Østfolds interesser, gjeldende vedtekter 
eller vedtak fattet av ansvarlige organer kan medlemmet suspenderes fra foreningen. Styret 
fatter vedtak om suspensjon og varighet bestemmes av alvorlighetsgrad. 

I mer alvorlige tilfeller eller når et medlem gjentatte ganger motarbeider foreningen, kan 
styret, etter minimum to skriftlige varsler, ekskludere medlemmet, Vedtak om eksklusjon må 
vedtas av ett fullsatt styre og være enstemmig. 

 

§ 14 Oppløsing 
 

Oppløsing av foreningen kan kun vedtas på gyldig varslet ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte og krever ¾ flertall. Ved vedtak om oppløsing innkalles det til ekstraordinært 
årsmøte tre måneder senere. For at oppløsingene skal gjennomføres, må vedtaket gjentas her 
med ¾ flertall 

 
Foreningens eiendeler/kassabeholdning fordeles, etter fradrag av alle fordringer, til et godt 
formål som avgjøres på ekstraordinært årsmøte. 

 
 


