VEDTEKTER FOR
DØLAFELAGET
1. Formål.

Dølafelaget er et interesselag for bevaring av dølafe og har
som formål å bevare, øke antallet og spre informasjon om rasen.
- Ta vare på mangfoldet ved rasen med de forskjellige fargene
og mønstertegningene som vi kjenner og som er ganske så
spesielt ved dølaferasen.
- Sørge for en god og sunn økonomi for laget.
- Vurdere og tilrå i forbindelse med uttak av oksekalver til
semin
- Drive medlemsverving

2. Medlemskap.

Lagets medlemmer kan være privatpersoner, stiftelser og andre
organisasjoner. En stemmerett pr innbetalt kontingent,
medlemskapet følger kalenderåret. Kontingenten må innbetales
før årsmøtet for å få stemmerett.

3. Årsmøte.

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april og er lagets
høgeste organ. Laget blir styrt av årsmøte og styre.
Årsmøte er sammensatt av styre og medlemmer.
Innkalling skal inneholde tid, sted og saksliste og skal sendes
skriftlig til medlemmene minst 3 uker før årsmøte. Saker fra
medlemmene må sendes styret innen 2 to uker før fastsatt dato
for årsmøtet. Sakene på årsmøte avgjøres med vanlig flertall og
ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Unntaket er ved
valg, der skal det være loddtrekning.

Årsmøtesaker

- Valg av møteleder og skriver.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Årsmelding fra styret.
- Regnskap og revisjonsmelding.
- Fastsettelse av kontingent.

Valg:

- Laget skal ha et styre på minst 5 fem medlemmer.
- Leder skal velges på årsmøtet ved særskilt valg og da for ett år
av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at
minst to er på valg hvert år.
- Styret velger nestleder, kasserer og sekretær blant
styremedlemmene.
- Det skal være to medlemmer i valgkomiteen og det skal velges
minst et nytt medlem hvert år. Valgkomiteen skal bestå av to
medlemmer som ikke sitter i styret og velges for to år. Revisor
og varamedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra
valgkomite og da for ett år.
- Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 25% av
medlemmene krever det, eller når styret vedtar det. Ved
beregning av dette antall regnes medlemmer ved siste årskifte.
- Årsmøtet kan løse tillitsvalgte fra sine verv med 2/3 flertall.

- Årsmøte er åpent hvis ikke årsmøte bestemmer annerledes.
4. Møtebok og protokoller.
- Det skal føres møtebok over styremøter og årsmøter og det
skal føres medlemsregister.
- Styrets leder eller kasserer har signaturrett.
- Kasserer og sekretær har ansvar for oppevaring av regnskap
og protokoller og legge disse fram for styret ved forespørsel.
- Lederen kaller inn til styremøter.
- Enkeltmedlem av styret kan kreve at det blir holdt styremøte.
5 Livdyrkontakt.
Livdyrkontakt utnevnes av styret. Eventuelle kostnader kan
søkes dekket av laget.
6 Endringer i vedtektene.
Endringer i vedtektene må få minst 2/3 av stemmene på årsmøte
for å bli gjeldende. Forslag til endringer skal være med i
innkalling.
7. Nedleggelse av laget.
Nedleggelse av laget må være nevnt i innkallingen til årsmøte.
Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall vedta og legge ned laget,
Lagets midler skal da brukes til bevaring av de gamle norske
storferasene fortrinsvis dølafe.
8. Medlemskontigenten.
Medlemskontigenten bestemmes på årsmøtet.
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