
Vedtekter for Hemne Frivilligsentral

1. Generelt

1. Hemne Frivilligsentral er en selvstendig organisasjon. Den ble stiftet 06.01.2011 og innmeldt i 
foretaksregisteret 09.05.2011.

2. Sentralen er tilsluttet Norske Frivilligsentraler i Kulturdepartementet (KUD) og eies og drives av 
frivillige lag og foreninger i Hemne.

2. Formål

Hemne frivilligsentral
1. skal være et møtested og et bindeledd mellom mennesker og organisasjoner i Hemne.
2. skal fremme nettverk og sosial kontakt i nærmiljøet og arbeide for et varmere samfunn.
3. skal samarbeide med det offentlige for å finne  gode løsninger til beste for de frivillige og 

innbyggerne.
4. ønsker å være en pådriver og igangsetter for ulike aktiviteter og tiltak i Hemne - på eget initiativ 

og gjennom samarbeid med frivillige lag og andre organisasjoner.

3. Årsmøtet

1. Årsmøtet er organisasjonens øverste organ.
2. Det avholdes ordinært årsmøte en gang pr. år innen utgangen av mars som annonseres med 

minst 14 dagers varsel.
3. Årsmøtet har følgende oppgaver:

1. Velger medlemmer og varamedlemmer til styret normalt for to år
2. Velger styreleder for normalt ett år
3. Velger valgkomite og revisor
4. Godkjenner årsmelding, regnskap og budsjett
5. Vedtar evt. endringer i vedtektene

4. Det kan innkalles til ekstraordinæt årsmøte når styret finner dette nødvendig eller når Hemne 
kommune eller 1/3 av medlemmene i styret krever det.

4. Styret

1. Styret er ansvarlig for driften av frivilligsentralen.
2. Medlemmer til styret kan velges blandt medlemmer i frivillige lag og foreninger i Hemne, 

frivillige i sentralen og fra Hemne kommune.
3. Styret skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Hemne kommune kan bestemme inntil 

2 styremedlemmer.
4. Styret kan fatte vedtak dersom 50% eller mer av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet 

har styrets leder dobbeltstemme.
5. Daglig leder er sekretær for styret.



5. Styrets oppgaver

1. Styret skal påse at sentralen drives etter oppsatte vedtekter og retningslinjer og har fullstendig 
økonomisk ansvar for organisasjonen.

2. Styret ansetter daglig leder og evt. andre medarbeidere.

6. Daglig leder

1. Daglig leder utfører den daglige driften ved sentralen og iverksetter vedtak fattet av årsmøtet 
og styret.

2. Daglig leder sørger for jevnlig kontakt med styreleder og nødvendig rapportering til styret.

7. Opphør

1. Hemne Frivilligsentral kan foreslås oppløst av årsmøtet etter 3/4 flertall.
2. Ved nedlegging skal alle gjeldsposter dekkes, og eventuelle ubrukte midler brukes til relevante 

formål i Hemne kommune etter gitte retningslinjer.

8. Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres ved minimum 2/3 flertall på årsmøtet.
 
 
 
 
 
 
 
Enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte 28.11.2012.


