
 

Vedtekter for Halden litteraturforening 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Halden litteraturforening. Foreningen ble stiftet 19. mars 2015. 

§ 2 Formål 

Halden litteraturforening er en selvstendig, ideell medlemsforening. Formålet med 
foreningen er å være et litterært forum i Halden. Halden litteraturforening ønsker å 
være en viktig lokal kulturformidler av litteratur og andre tilknyttede kunstneriske 
uttrykksformer. Foreningens oppgaver er å avholde litterære arrangementer for både 
vokse, barn og ungdom i Halden.  

Halden litteraturforening ønsker å presentere for byens befolkning litteratur av 
høy kvalitet på et nasjonalt og internasjonalt nivå, men også lokale forfattere og 
utgivelser vil prioriteres. Foreningen vil ha fokus på skjønnlitteratur, men også kunne 
invitere til faglitterære presentasjoner og debatter. 

Foreningen ønsker å være en litterær bidragsyter av betydning i Østfold, og 
markedsføre Halden på en positiv måte utad. Foreningen henvender seg til alle 
litteraturinteresserte og vil utfordre og inspirere et bredt publikum. Alle arrangementer 
vil være åpne for allmennheten, og medlemmer i foreningen vil få rabattert 
inngangspris på arrangementer. 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemmer 

Personer som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i 
Halden litteraturforening. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og 
virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora. Alle som 
har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Halden 
litteraturforening.  

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

§ 6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 
ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som 



medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 
kontingent er betalt.  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert år i første semester, er foreningens høyeste myndighet. 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/
eller media til å være til stede. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds 
varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.  

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest to 
uker før årsmøtet. Forslaget må være datert og ha en forslagsstiller. Fullstendig 
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet 
kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 
uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede 
medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke 
skje ved fullmakt. 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Et vedtak skal for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmene. Avstemninger foregår skriftlig hvis minst ett medlem ber om det. 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag, herunder fastsette kontingent 
4. Velge: 
    a) Styre 
    b) Valgkomité 
    c) Revisor  
  
§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for 
ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare 
behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 12 Styret 

Foreningen ledes av et styre på minimum tre medlemmer – leder, nestleder/sekretær 
og kasserer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets hovedoppgave 
er å ivareta Halden litteraturforenings formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge 
vedtektene og iverksette årsmøtets bestemmelser. Styret skal administrere og føre 
nødvendig kontroll med foreningens økonomi. Styrets representerer Halden 
litteraturforening utad. 



Det skal tilstrebes at flertallet av styremedlemmene har en lokal forankring. 
Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og leder og nestleder er på valg 
annethvert år. Styret kan etter behov engasjere prosjektmedarbeidere og oppnevne 
komiteer for spesielle oppgaver. Når styret har flere enn 3 medlemmer skal minst 2 
medlemmer være på valg hvert år. 

Styret skal holde møter etter behov for å ivareta foreningens formål, eller når 
leder eller et flertall av styrets medlemmer ber om det. Styret kan fatte vedtak når et 
flertall av styrets medlemmer er til stede, og vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. Det skal føres protokoll for 
alle styremøter. 

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.  

§ 13 Valgkomité 

Årsmøtet velger en valgkomité som skal legge fram forslag på representanter til valg 
av styre, revisor og valgkomité. (Revisor og valgkomité velges for 1 år av gangen.) 
Valgkomiteen skal bestå av minst 2 medlemmer, med én som leder. 

§ 14 Vedtektsendring 1 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall , innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 1

For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges 
et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Dersom det ved oppløsning skulle foreligge formue, skal årsmøtet treffe 
beslutning om anvendelse av denne til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som 
samsvarer med foreningens formål. 
            Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke 
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige 
vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om 
vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for 
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning 
eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 14. 1


