Vedtekter for Vestfold Slektshistorielag
Vedtatt på årsmøtet den 28.januar 2006 .

§1 Formål
Vestfold Slektshistorielag arbeider for å fremme interesser for slektsgransking. Laget skal
være bindeledd mellom de som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål, og på beste måte
legge forholdene til rette for det genealogiske arbeidet i Vestfold. Gjennom medlemsmøter,
seminarer, kurs, turer og ekskursjoner skal slektsgranskere på alle nivå gis anledning til å
komme sammen og dyrke sine felles interesser.
§2 Lokale lag og grupper.
Fylkeslaget kan etablere undergrupper og lokallag der det er hensiktsmessig.
Lokallagets medlemmer velger en ansvarlig leder og nestleder. De skal godkjennes av
hovedstyret. Lokallaget kan søke hovedstyret om hjelpemidler som skal brukes lokalt.
Lokallaget krever ikke inn kontingent. Lokallagets medlemmer forplikter seg til å være
medlemmer av Vestfold Slektshistorielag og plikter å følge vedtektene og reglene for dette.
Dersom lokallaget opphører, tilfaller midlene hovedlaget.
§3 Medlemskap.
Enhver som ønsker det kan bli medlem av Vestfold Slektshistorielag. Medlemskapet gjelder
fra det tidspunkt medlemskontingenten er betalt. Medlemmene forplikter seg til å følge lagets
vedtekter og regler.

§4 Kontingent.
Kontingenten fastsettes hvert år på lagets årsmøte, etter forslag fra styret. Kontingenten betales
innen 1.april. Unnlater noen, etter påkrav, å betale kontingent, opphører medlemskapet.
Medlemskontingent for ektefelle/samboer fastsettes av årsmøtet. Slike medlemmer har samme
plikter og rettigheter som hovedmedlemmene, men får ikke tilsendt "Gjallarhorn" eller annen
skriftlig medlemsinformasjon.
§5 Styret.
Styret består av leder og 5 styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv.
Styret har to varamedlemmer.
Varamedlemmene har møte og talerett i alle styremøter.
Styret velger medlemmer til eventuelle komiteer som skal bistå styret med driften av laget.
§6 Årsmøtet
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Årsmøte ledes av en valgt dirigent. Alle medlemmer
som er til stede har stemmerett, såfremt de har oppfylt sine forpliktelser overfor laget. Når ikke
annet er bestemt, fattes vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens
stemme.
Årsmøtet holdes i innen 1. mars, og innkalles av styret med minst 30 dagers varsel.
Årsmøtesaker må være styret i hende 14 dager før årsmøtedatoen.
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Årsmøte behandler følgende saker:
1 Årsberetning
2 Regnskap
3 Budsjett inkl. fastsetting av medlemskontingent
4 Valg av: a. Leder velges for 1 år
b. 4 styremedlemmer velges for 1 år
c. 2 varamedlemmer velges for 1 år
d. 2 revisorer velges for 1 år
e. Styret foreslår selv 3 medlemmer til valgkomiten eller gir innstillingen
velges for 1 år.
f. Gjallarhorn. Se vedlegg side 3

selv,

5 Årsmøtesaker .
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene ønsker det. Det ekstraordinære årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel.
Med innkallingen skal det følge begrunnelse for innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet.

§7 Vedtektsendringer .
Forslag til endringer i lagets vedtekter meldes styret skriftlig med samme frist som for øvrige
årsmøtesaker. Forslag til endringer i vedtektene behandles av årsmøtet.
Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall.

§8 Oppløsning.
Oppløsning av Vestfold Slektshistorielag kan bare skje når en slik beslutning er vedtatt med
minst 90 % av de frammøtte på 2 påfølgende lovlig innkalte årsmøter med minst 3 måneders
intervall.
Gaver gitt av enkeltmedlemmer tilfaller giveren, eller lag eller personer denne ønsker skal
overta materiellet.
Disposisjon av lagets aktiva bestemmes av oppløsningsårsmøtet.

§9 Vestfold Slektshistoriesenter
Vestfold Slektshistoriesenter eies og drives av Vestfold Slektshistorielag.
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Ad. §6 pkt. f- Vedlegg til vedtektene.
Vedlegget erstatter alle tidligere vedtekter for Gjallarhorn, og avtaler med Buskerud
Slektshistorielag.
Samarbeidsavtale om utgivelse av tidsskriftet Gjallarhorn mellom
Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag
1. Tidsskriftet "Gjallarhorn" er et slektshistorisk tidsskrift, som utgis i samarbeide mellom
Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag. Tidsskriftet har slektsgranskere på
alle nivåer som målgruppe. Tidsskriftet skal fremme interessen for slektshistorie i Vestfold og
Buskerud.
2. Tidsskriftets redaksjonelle drift forestås av en redaksjon. De to slektshistorielagene skal til
enhver tid være representert i redaksjonen. Lagenes styrer oppnevner redaktøren. Redaktøren er
ansvarlig for tidsskriftets innhold.
3. Tidsskriftets merkantile drift forestås av bladstyret. Bladstyret består av Nestleder og et
styremedlem fra de respektive lag. Bladstyrets leder velges annet hvert år fra Buskerud og
annet hvert år fra Vestfold på de aktuelle lags årsmøter. Buskerud har lederen i oddetallsår og
Vestfold har lederen i partallsår. Leder i bladstyret innkaller medlemmene til møter etter
utgivelsen av hvert nummer. Referat fra disse møtene sendes styrene i begge lagene. Bladstyret
er beslutningsdyktig når begge slektshistorielagene er representert og minst halvparten av
medlemmene er tilstede.
Ved stemmelikhet har leder av bladstyret dobbeltstemme. Redaktøren har møte og talerett, men
ikke stemmerett i bladstyret.
4. Tidsskriftets drift finansieres ved tilskudd fra de to lagene og ved eventuelle annonser. De to
lagene betaler bladets utgifter fordelt etter det antall hvert lag bestiller. Inkludert i bladets
utgifter regnes trykke- og utsendelsesutgifter, utgifter til pliktavlevering, frieksemplarer og alle
nødvendige utgifter til redaksjonens arbeid.
Kasserer i Vestfold Slektshistorielag skal sende økonomisk rapport etter hvert nummer til begge
lagenes styrer .
Kasserer i Vestfold Slektshistorielag skal utarbeide årsregnskapet for Gjallarhorn og sende det til
begge lags styrer i god tid før lagenes årsmøter .
Det laget som ikke har lederverv inneværende år reviderer bladstyrets årsregnskap.
5. Tidsskriftet utkommer minst to ganger årlig. Bladet sendes til alle hovedmedlemmer i de to
slektshistorielagene. De to lagene kan også velge å sende til andre mottakere. Bladstyret har
ansvaret for distribusjonen av bladet til medlemmer og andre mottakere.
6. De to lagene har rett til å disponere en side i hvert nummer av bladet til medlemsinformasjon.
Begge lagenes møteprogram skal trykkes i bladet. Plass til møteprogram kommer i tillegg til
den plass som avsettes til hvert lag.
7. Denne avtalen kan sies opp av ett av lagene med minst 6 måneders varsel. Utgivelser i
oppsigelsesperioden gis ut som planlagt, hvis ikke annet blir vedtatt i bladstyret.
8. Hvis avtalen sies opp er det Vestfold Slektshistorielag som eier rettighetene til tidsskriftets
navn, "Gjallarhorn". Buskerud Slektshistorielag forplikter seg til ikke å bruke dette bladnavnet
så lenge Vestfold Slektshistorielag bruker det.
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