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Vedtekter Rjukan speidergruppes støttelag 
 
 
 
                 Rjukan 29.09.2008 
1. RJUKAN SPEIDERGRUPPE 
 

 
§1   Støttelagets formål er å støtte speiderarbeidet i 1.Rjukan speidergruppe praktisk og 
  økonomisk, bistå med hjelp til arrangementer og ellers hvor det trengs, samt skape kontakt 
  mellom ledere, foreldre og andre interesserte og fremme interessen for speiderarbeidet. 

 

 
§2 Medlem blir automatisk enhver som har speider(e) i 1.Rjukan speidergruppe av NSF. 

Alle andre interesserte kan bli medlemmer, men må da betale kontingent i henhold til §4.   

Alle medlemmer har forslags- og stemmerett.  

 

 
§3   Forvaltning av eiendom 
 Speiderhuset   
 Støttelaget har, sammen med valgte representanter fra speidergruppen, ansvar for forvaltning 
  av speiderhuset, inklusive regnskapsførsel.  En huskomite bestående av 2 valgte representanter 
  fra støttelaget og 2 valgte representanter fra speidergruppen foretar forvaltning av huset, 
  inkludert ansvaret for den økonomiske oppfølging.  Støttelagets kasserer foretar 
  regnskapsførsel på vegne av komiteen.  Støttelagets kasserer og gruppeleder i 1.Rjukan 
  speidergruppe disponerer kontoen for speiderhuset hver for seg. 
 
 Hyttene Engelburet og Gaustasjå  
 Støttelaget har, sammen med valgte representanter fra speidergruppen, ansvar for forvaltning 
  av Engleburet speiderhytte, inklusive regnskapsførsel.  En hyttekomite bestående av 
 oppsynsmann for Engleburet, 1 representant oppnevnt av gruppetinget, samt 2 valgte 
  representanter fra støttelaget foretar forvaltning av speiderhytta.  Støttelagets kasserer 
  foretar regnskapsførsel på vegne av komiteen.   Støttelagets kasserer og oppsynsmann for 
 hyttene disponerer kontoen for hyttene hver for seg. 

 

 
§4 Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet (kr.100,- pr. år pr.29.09.2008) og gjelder 
  pr. familie.  Støttelaget fører eget regnskap.  

 

 
§5 Støttelagets styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  Styret velges blant støttelagets 

medlemmer.  Hver enkelt enhet i Rjukan speidergruppe bør være representert.  Gruppeleder, eller 
annen representant oppnevnt av gruppetinget, er fast medlem av styret og har både forslag og 

stemmerett.  Styremøter avholdes så ofte som lederen, minst halvparten av styret, eller 

gruppetinget i speidergruppen ønsker det, dog minst 3 ganger i året. Styret er beslutningsdyktig 

når minst 3 av styremedlemmene er til stede. 
 
 Styret velges for 2 år ad gangen, således at nærmest halvparten av styremedlemmer er på valg 
  hvert år.  Hvis speideren slutter i 1.Rjukan, eller at styremedlemmet av andre årsaker ønsker å 
  trekke seg fra styret, kan støttelaget etter forespørsel akseptere at et medlem går ut av styret i 
 perioden.  Støttelaget har da fullmakt til å velge en ny representant. 

 
 Styret konstituerer seg straks etter årsmøtet.  Det føres referat over alle møter.  Styret kan 
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 oppnevne ombudsmann til å ta seg av spesielle oppdrag. 

 
§6 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år, og innkallingen skjer skriftlig med 

minst 14 dagers varsel.  På årsmøtet skal følgende behandles: 

 
 1. Beretning og revidert regnskap for det forløpne året for støttelaget.  Regnskapet går 
  fra 01.01. til og med 31.12. 

 
 2. Innkomne forslag 

 
 3. Valg av  a)  Styret (styret konstituerer seg selv på første styremøtet) 
    b) Kasserer 
    c) Revisor 

 
 4. Fastsettelse av kontingent. 

 
 Forslag må være styret i hende innen 1 måned før årsmøtet.  Senere innkomne forslag, unntatt 
 lovendringer, kan allikevel behandles av årsmøtet dersom styret foreslår det. 

 
 Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles hvis styret eller gruppeting, eventuelt minst 
 fjerdeparten av medlemmene forlanger dette.  På et slikt møte kan det kun fattes vedtak i saker  
 nevnt i innkallelsen. 
 
 Valg skal skje skriftlig hvis det stilles mer enn en kandidat til et av vervene, eller om noen av de 
 tilstedeværende forlanger det. 
 
 Vedtak som ikke vedrører konstitusjonelle spørsmål fattes av årsmøtet med simpelt flertall. 
 Forslag til endringer av foreningens vedtekter kan bare vedtas av ordinært årsmøte med minst 
  2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte. 

 

 
§7 Støttelagets midler forvaltes av støttelagets styre ihht beslutninger foretatt på ordinært eller 
  ekstraordinært årsmøtet, og i tråd med gruppetingets ønsker.  Gruppetinget kan be om 
  bevilgninger når det er behov for disse. Ønskede bevilgninger skal dokumenteres skriftlig. 

 

 
§8 En eventuell oppløsning av støttelaget kan kun vedtas på et ordinært årsmøte med minst 3/4 
  flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.  Ved en eventuell oppløsning overtar gruppen 
  støttelagets midler og eiendeler, såfremt gruppen eksisterer.  Om gruppen er oppløst, tilfaller 
  støttelagets midler og eiendeler på oppløsningstidspunktet, det organet som er oppnevnt av 
  NSF for å forvalte gruppens midler og eiendeler.  
 

 

 


