
Vedtekter for Sør-Aurdal Historielag 
 
 
Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet 24.03.2014 og erstatter lover for  
Sør-Aurdal Historielag vedtatt i 1980. 
 
§ 1 Navn 
Lagets navn er Sør-Aurdal Historielag 
 
§ 2 Formål 
Laget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for Sør-Aurdals historie. 
Det skal arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og våre kulturminner av alle 
slag. 
 
§ 3 Virksomhet  
For å nå formålet kan laget selv eller i samarbeid med andre:   

• arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig 
tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse   

• arbeide for at det blir utgitt bygdebøker og andre historiske skrifter  

• arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen 
 
§ 4 Andre organer 
Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Valdres Historielag. 
   
§ 5 Medlemmer av laget er:   
     a. Alle som betaler den årlige kontingenten.   
     b. Æresmedlemmer.  
  
§ 6 Styret 
Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer.   
Styret skal lede lagets virksomhet gjennom året. Det skal føres protokoll over styrets 
arbeid. Styret skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet. 
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. 
Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke 
nemnder/komiteer til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. 
Varamedlem skal ha tilsendt sakspapirer.  
 
§ 7 Årsmøtet 
Årsmøtet er lagets øverste organ. 
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene 
med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal:   

a. Behandle årsmelding og regnskap. 
b. Velge: 

Leder for ett år om gangen. 
De styremedlemmer som er på valg. Funksjonstiden er to år. 
Et varamedlem med funksjonstid på ett år. 
Valgkomite. 
Revisor. 

c. Fastsette årskontingent. 



d. Eventuelt utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra styret. 
e. Behandle innkomne saker og saker som styret ønsker å legge fram for 

årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet skal være 
styret i hende innen 1. februar. 

Alle som har betalt medlemskontingent eller er æresmedlemmer har stemmerett.  
 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 10 
stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme 
regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de 
saker som er annonsert i innkallingen.   

§ 9 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.   
 
§ 10 Oppløsning  
Oppløsning kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets 
arkiv, aktiva og midler overføres til kulturtiltak i Sør-Aurdal slik som årsmøtet 
bestemmer. 

 


