
Stiftelsesprotokoll for Arendal Hobbyforening 

16.mars 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte for Arendal Hobbyforening på Arendal 
Kulturhus. 

Tilstede som stiftere var: 

Kim Johansen 
Ola Tangstad 
Pål Stadheim 
Mostafa Mohammad 
Trine Sørensen 
Vibeke Karlsen 
Øyvind Øvrebø 
 
 

Saker: 

1. Det ble enstemmig vedtatt å stifte Arendal Hobbyforening 

2. Følgende vedtekter ble enstemmig vedtatt: 

§ 1  
Arendal Hobbyforening er en ikke-kommersiell organisasjon. Foreningens formål er: 
- å fungere som bindeledd for hobbyutøvere i Arendalsdistriktet 
- å utbre kjennskapen til hobbyen vår 
- å arrangere aktiviteter og sosiale treff 
 
§ 2  
Alle som kan tilslutte seg foreningens  formålsparagraf kan bli medlem. Innmelding kan 
skje når som helst. Kontingenten betales kontant eller pr bankgiro til kassereren. 
Kontingenten gjelder for kalenderåret.   
 
§ 3  
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes årlig. 
 
Årsmøtet innkalles skriftlig av leder, med minst to ukers varsel. Som skriftlig defineres 
også varsel pr e-post.  Innkallingen skal inneholde tidspunkt, sted og dagsorden. 
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes leder med forslagstillers 
underskrift, senest en uke før årsmøtet.  
 
På årsmøtet har hver tilstedeværende én stemme. Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. Dette gjelder dog ikke personvalg. Ved stemmelikhet skal det da 
foretas loddtrekning. Vedtak treffes med simpelt flertall, med unntak av vedtak om å 
oppløse foreningen.  
 
Avstemninger foretas ved håndsopprekning, eller skriftlig dersom minst en av de 
tilstedeværende medlemmer ber om det.  



 
Årsmøtet er vedtaksført med minst tre frammøtte medlemmer.  

Det føres protokoll over årsmøtets vedtak. Protokollen skal underskrives av minst to av 
de frammøtte medlemmer.  
 
§ 4  
Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter: 
1. Valg av møteleder/referent 
2. Årsmelding 
3. Framlegging av revidert regnskap 
4. Valg av nytt styre 
5. Fastsettelse av kontingent og fast turneringsavgift 
6. Innkomne forslag 
7. Eventuelt  
 
§ 5  
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer når styret finner grunn til det, eller når minst 
1/3 av medlemmene sender skriftlig begjæring om det. I begjæringen skal det være 
angitt hvilke saker man ønsker behandlet.  
 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles skriftlig av leder, med minst to ukers varsel. 
Innkallingen skal inneholde tidspunkt, sted og dagsorden.  
 
§ 6  
Foreningen ledes av et styre. Styret velges på årsmøtet, for ett år av gangen. Styret 
består av minst tre personer, samt en vararepresentant.  En person kan ha flere verv, 
men samme person kan ikke være både leder/nestleder eller leder/kasserer. Leder og 
nestleder tildeles signatur, og kan skrive under for og forplikte foreningen. 
 
Leder innkaller til styremøte så ofte han/hun finner nødvendig, eller når minst to 
styremedlemmer ønsker det. Det føres referat fra møtene. Ved leders fravær ivaretas 
styrets plikter og ansvar av nestleder.  
 
Ved behov kan styret trekke inn personer utenfor styret (f.eks. ved større 
arrangementer). 
 
§ 7  
Regnskapsåret følger kalendåret. Regnskapet revideres av en revisor, valgt på årsmøtet 
for ett år av gangen.  
 
§ 8  
Foreningen er tilknyttet Norges Hobbyforbund. Kontigenten fastsettes av årsmøtet for ett 
år av gangen og er minimum kr 50 pr person pr år. Man må være medlem av foreningen 
for å delta på dens aktiviteter. 

 

 



 
§ 9  
Oppløsning av foreningen kan skje dersom 85 % av samtlige medlemmer på to 
etterfølgende årsmøter har vedtatt dette. 

 
3. Til styre ble enstemmig valgt: 
 
Leder: Vibeke Karlsen 
Nestleder: Kim Johansen 
Kasserer: Øyvind Øvrebø 
Sekretær: Mostafa Mohammad 
Styremedlem: Trine Sørensen 
Varamedlem: Ola Tangstad 
 
Revisor (ikke i styret): Pål Stadheim 
 
 
Protokollen underskrevet: 
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