
Vedtekter for Kvænangsbotn Grendehus. 

 

§1 Kvænangsbotn Grendehus er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital 

og vekslende ansvar. 

 

§ 2. Formål. 

Kvænangsbotn Grendehus sitt formål er å fremme medlemmenes interesser i området og 

bygdas trivsel. Grendehuset kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. 

Kvænangsbotn Grendehus er partipolitisk uavhengig. 

 

§ 3. Bruken av huset. 

Grendehuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute pga. sitt religiøse eller 

politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav. Huset 

disponeres for øvrig slik som styret finner det formålstjenlig under hensyntaken til husets 

økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Husleie skal betales 

forskuddsvis. 

 

§ 4. Medlemmer 

Enhver som bor eller har tilknytning til området, indre Kvænangen, kan være medlem i 

Kvænangsbotn Grendehus. Vedkommende må godta grendehusets vedtekter og formål. 

 

§ 5. Styret. 

Kvænangsbotn Grendehus ledes av et styre på 5 medlemmer hvor alle skal være fra området. 

Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Leder og nestleder velges for 2 år, 

men slik at de ikke er på valg samtidig. De andre velges for 1 år. Dersom det oppstår 

stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal leder ha dobbelstemme. 

 

§ 6. Årsmøte 

Årsmøtet er grendehusets øverste organ og kan treffe beslutninger om ethvert forenings-

anliggende. Medlemmer som er 16 år har stemmerett. 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til 

årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

- Årberetning - Revidert regnskap - Behandling av forslag    - Budsjett - Valg av 

leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og 2 revisorer. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende en uke før årsmøtet. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av 

medlemmene krever det. På ekstraordinært årsmøte kan det behandles kun saker som er nevnt 

i innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer ved ordinært årsmte. 

 

§ 7. Endringer i vedtektene. 

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de 

avgitte stemmer. Forslag fra medlemmene om endringer i vedtektene må være kommet til 

styret senest 6 uker før årsmøtet. 

 

§ 8. Oppløsning. 

Forslag om oppløsning av grendehuset må legges fram som egen sak på årsmøtet for å kunne 

realitetsbehandles på neste årsmøte. 

For gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 



Hvis ikke 2/3 av medlemmene møter, kan årsmøtet vedta at forslaget skal tas opp i ekstra-

ordinært årsmøte tidligst 2 måneder senere. På dette møtet blir forslaget gyldig dersom 2/3 av 

de fremmøtte stemmer for. 

Ved oppløsning av Kvænangsbotn Grendehus skal husets kapital, eiendom og eiendeler 

overføres til et fond som skal nyttes til beste for grenda, med spesiell vekt på trivselstiltak. 

Oppløsningsmøtet fastsetter stadtutter for dette fondet. 

 


