Vedtekter for Loggen Kystlag Tønsberg - gjeldende fra 31.03.2022
1. Kystlagets navn er Loggen Kystlag Tønsberg, og skal dekke Tønsberg og
omegn. Loggen Kystlag Tønsberg er lokallag i Forbundet KYSTEN.
2. Formål
Loggen Kystlag Tønsberg skal arbeide i overensstemmelse med Forbundet
KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og planer for øvrig. Det skal legges særlig vekt
på bevaring og allmenn bruk av:
• Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er
særegne for Loggen Kystlag Tønsbergs distrikt.
• Håndverksmessige og andre kulturelle tradisjoner innen næring,
sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.
• Samarbeide med lokale museer, foreninger og lignende, samt skoler om
aktuelle kulturvernoppgaver. Loggen Kystlag Tønsberg skal samarbeide med
Forbundet KYSTENs landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat når det er
naturlig og nødvendig.
3. Medlemskap
Alle kan bli medlem av Loggen Kystlag Tønsberg.
Medlemskontingenten er gradert for hovedmedlem og familiemedlem. Kontingent
kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt. Bare den som har betalt kontingenten
innen fastsatt frist, kan regnes som medlem av laget. Loggen Kystlag Tønsberg kan
ikke kreve inn lokal kontingent.
Medlem som ved adferd eller på annen måte skader Loggen Kystlag Tønsbergs eller
Forbundet KYSTENs anseelse eller målsetting, kan suspenderes av Loggen Kystlag
Tønsbergs styre for kortere eller lengre tid. Dette skal varsles i god tid og med
angivelse av årsak til suspensjonen. Suspensjonen kan ankes inn for årsmøtet.
Årsmøtet kan, med forslag fra styret, ekskludere medlemmer etter å ha vurdert alle
forhold som har betydning.
4. Årsmøtet.
Årsmøtet er Loggen Kystlag Tønsbergs høyeste myndighet og holdes innen
utgangen av mars. Ordinært årsmøte skal avvikles hvert år med minst to ukers varsel
og varsel kan sendes medlemmene elektronisk.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer
enn én – 1 – stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 uke før
årsmøtet.
Fullstendig saksliste med saksdokumenter og forslag til vedtak skal være tilgjengelig
for medlemmene 1 uke før årsmøtet.
Benkeforslag kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet vedtar dette.
Forslag til vedtektsendring kan ikke tas opp som benkeforslag.
Årsmøtet skal
• Godkjenne innkalling
• Velge ordstyrer og referent
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•
•
•
•
•
•

Behandle styrets beretning og regnskap fra foregående år
Behandle styrets forlag til arbeidsplan og nytt budsjett
Behandle eventuelle innkomne forslag
Velge nytt styre og valgkomite
Velge Loggen Kystlag Tønsbergs representant(er) til Stiftelsen Tønsberg
Kystkultursenter (STK)
Velge revisor som ikke er medlem av styret

Protokoll fra årsmøtet sendes Forbundet KYSTEN.
Innkallingen vedlegges følgende dokumenter:
- Styrets beretning og regnskap for foregående år.
- Forslag til nytt budsjett og ny arbeidsplan.
5. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall av styrets medlemmer eller en
tredel av Loggen Kystlag Tønsbergs medlemmer forlanger det. Ekstraordinært
årsmøte kan behandle saker som er årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje
skriftlig med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 6 uker etter
at det er krevet, dog ikke slik at månedene juni, juli og august regnes med.
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte sendes Forbundet KYSTEN sammen med
protokoll fra ordinært årsmøte.
6. Styret.
Styret skal bestå av min. 5 personer hvorav leder og nestleder velges særskilt. Leder
og nestleder velges for to år, dog ikke samtidig. Resten av styret konstituerer seg
selv. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten er til stede, under forutsetning av
at samtlige har fått innkalling.
Styret har fullmakt til å utnevne representanter i andre stiftelser, foreninger, bedrifter,
institusjoner og andre sammenslutninger. Styret kan også utpeke æresmedlemmer.
7. Valg og valgregler
Dersom det fremmes forslag om det, skal valg skje skriftlig, ellers skjer valg ved
håndsopprekning. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall
kandidater som det velges ved vedkommende avstemning.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer en halvparten av de
oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom to kandidater som har oppnådd
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Alle medlemmene kan velges til verv i Loggen Kystlag Tønsberg
8. Kurs og studieringer.
Loggen Kystlag Tønsberg organiserer studietiltak i innenfor emner som er særegne
for det lokale kystmiljøet:
• Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø, håndverksmessige og
andre kulturelle tradisjoner innen næring, sjømannskap og livsform.
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Loggen Kystlag Tønsbergs styre har ansvar for å utpeke en studieansvarlig med
ansvar for å arrangere kurs og studieringer i henhold til Studieforbundet Kultur og
Tradisjons regler og instrukser.
9. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan bare skje med 2/3 flertall på vanlig eller ekstraordinært
årsmøte.
10. Kommersiell virksomhet.
Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte Loggen Kystlag Tønsbergs navn,
kontakter eller virksomhet for øvrig i kommersiell sammenheng.
11. Oppløsning.
Med to tredjedels flertall i to på hverandre følgende år kan årsmøtet bestemme at
kystlaget skal oppløses. Kystlagets midler, arkiver og eiendeler skal da overføres
Forbundet KYSTEN.
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