ELVERUM FOLKEHØGSKULE VENNEFORENING

VEDTEKTER
(Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 2019, sist endret på ordinært årsmøte21. mai 2022.)
§ 1. Formål.
Det skal være en selvstendig venneforening hvis formål er ved frivillig innsats å støtte opp
om Elverum Folkehøgskule og bidra til å skape engasjement, interesse og positiv
markedsføring av skolen.
§ 2. Medlemskap.
Alle som ønsker det og betaler kontingent kan være medlem i venneforeningen, men bare
tidligere elever har stemmerett på årsmøtet og kan velges til styremedlemmer. Øvrige
medlemmer har møterett og forslagsrett på årsmøtet. Medlemskontingenten betales årlig
og gjelder fra 1/1 til 31/12.
§ 3. Årsmøtet.
Årsmøtet er venneforeningens høyeste myndighet og avholdes hvert år i forbindelse med
Jubileumsfesten/Gamlefesten og innkalles gjennom kunngjøring på Elverum
Folkehøgskules hjemmeside minst 3 uker før møte skal avholdes. Innkallingen skal
inneholde saksliste og eventuelle forslag til vedtektsendringer.
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet har tidligere elever som har betalt siste års medlemskontingent.
Både årsmøte og andre møter i venneforeningen kan avholdes på skolen etter avtale med
skoleledelsen.
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenne årsberetningen fra styret.
Godkjenne regnskap.
Fastsette medlemskontingent.
Behandle innkomne forslag.
Foreta valg.
Styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem, som skal velges blant
tidligere elever. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, men første gang
velges 2 for ett år og 3 for 2 år. Varamedlemmet velges for 1 år.
Valgkomite på 2 personer fra tidligere elever etter forslag fra styret.

§ 4. Vedtektsendringer.
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende så tidlig at de kan følge innkallingen til
årsmøtet. Endringen må godkjennes av minst 2/3 av de frammøtte, stemmeberettigede
medlemmene.
§ 5. Oppløsning.
Venneforeningen kan oppløses på ordinært årsmøte hvis forslag om det står på saklista og
forslaget får minst 2/3-dels flertall av de frammøtte, stemmeberettigede medlemmene.
Når oppløsning er besluttet skal venneforeningens midler overføres til Peer Væringsaasens
Nationalfond.

Som medlem i Elverum Folkehøgskule Venneforening får du:
Komme noen dager i forkant, være observatør i skolehverdagen og følge forberedelsene til
noen av skolens arrangement, slik som Temauke i november og Olympiade i januar/februar.
Anledning til å være med som frivillig hjelper på/i bistandsprosjektet i Kasese, der Elverum
Folkehøgskule driver en skole.
Prisreduksjon til arrangement i skolens regi, slik som sangkvelder og temadager.
Være med i en lukket gruppe på sosiale medier som får tilgang til Historisk materiale og
bilder, som legges på skolens server og distribueres fra skolen.

