Vedtekter Nei til 3. rullebane
Vedtatt i stiftelsesmøte 18.1.2018
Endringer vedtatt i ekstraordinært årsmøte 6.6 2018.

§ 1 Formål
Nei til tredje rullebane er en interesseorganisasjon for berørte innbyggere i forbindelse med
planlegging og en ev. utbygging av en 3. rullebane på Gardermoen.
Nei til tredje rullebane har som hovedmål å ivareta natur og miljø og berørte innbyggere i
forbindelse med planlegging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn.
Nei til tredje rullebane skal
-

jobbe for å dokumentere at det ikke er behov for utbygging av en 3. rullebane på
Gardemoen, og i tillegg bidra til å sørge for færrest mulig miljømessige,
privatøkonomiske, samfunnsmessige og øvrige lokale konsekvenser.

-

jobbe for et tett og konstruktivt samarbeid med Ullensaker kommune, Avinor, lokale
grendelag, næring, og andre berørte parter.

Nei til tredje rullebane er registrert i frivillighetsregisteret.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Nei til tredje rullebane er en partipolitisk uavhengig interesseforening. Styret kan vedta å
samarbeide med andre interesseorganisasjoner som støtter formålet til Nei til tredje
rullebane.

§ 3 Medlemmer
Enhver som støtter foreningens formål og overholder foreningens vedtekter og vedtak truffet
av styret kan bli medlem.
Organisasjonen er åpen for alle, både private personer, juridiske personer, organisasjoner,
foreninger, lag, grendelag mv.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer med gyldig kontingent har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
organisasjonen.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemskontingenten er fastsatt årlig med kr 200,-.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes medlem, kan det ikke tas opp igjen
før skyldig kontingent er betalt.
Innbetaling av medlemsavgift gir medlemmer rettigheter frem til 31.12 året avgiften er betalt.
De som betaler etter 1. november i et år gis tilhørende rettigheter for hele påfølgende år.
Suspensjon kan skje dersom medlemmet har motarbeidet foreningen, eller oppført seg på en
måte som kan skade foreningen. Suspensjon krever 2/3 flertall i styret. Dersom medlemmet
innen en frist på 14 dager skriftlig ber om det, har medlemmet rett til å få
suspensjonsvedtaket behandlet på nytt av styret.
Førstkommende årsmøte kan heve suspensjonen eller bestemme eksklusjon. Eksklusjon
krever 2/3 flertall.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet. Refusjon skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet er Nei til tredje rullebanes høyeste myndighet.
§ 7.1
Årsmøtet avholdes hvert 2. år i perioden januar – mars. Dato og sted for ordinært årsmøte
meddeles med minst seks ukers varsel.
§ 7.2
Innkalling til årsmøte skal skje med to ukers varsel, vedlagt fullstendig saksliste, årsmelding,
revidert regnskap og ev. innkomne forslag.
§ 7.3
Saker som foreslås tatt opp på årsmøtet må være meddelt skriftlig til styret senest 4 uker før
årsmøtet.
§ 7.4
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede.
§ 7.5
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme,
og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for
å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Blanke stemmer skal anses som ikke gyldig.

§ 7.6
Valg av styre foregår skriftlig når det foreligger flere enn en kandidat. Kun foreslåtte
kandidater kan føres på stemmeseddelen.
§ 7.7
Når styret velges foregår valget enkeltvis. Dersom en kandidat ikke mottar mer enn
halvparten av stemmene velges den som har fått flest stemmer.
§ 7.8 Vedtak
Der ikke annet er spesifisert fattes alle vedtak med simpelt flertall, med det forstås det at
vedtak fattes der flere stemmer for enn mot et forslag til vedtak.

§ 8 Årsmøtes oppgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge møtedirigent, referent, samt to representanter til å signere protokollen
Behandle Nei til tredje rullebanes årsmelding
Behandle Nei til tredje rullebanes regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta Nei til tredje rullebanes budsjett
Gjennomføre valg
a) Styret, bestående av:
Leder, nestleder, 5 styremedlemmer hvorav en av disse skal være kasserer.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.
b) Revisor. Velges for to år av gangen.
c) Valgkomite bestående av leder og to medlemmer som ikke er valgt til styret.
Velges for to år av gangen. Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til
styret. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert årsmøte, og kan gjenvelges.
Innstillingen skal forelegges for styret senest 6 uker før årsmøtet/ekstraordinært
årsmøtet. Styret fremmer innstilling til valgkomité.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av
de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 10 Styret
Nei til tredje rullebane ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret
består av 7 medlemmer: leder, nestleder, og fem styremedlemmer. Ett av styremedlemmene
skal være kasserer.
Styret skal:
1. Konstituere seg med valg av kasserer

2. Iverksette årsmøtets bestemmelser
3. Forestå den daglige forvaltning av organisasjonen i tråd med Nei til tredje rullebanes
formål og disse vedtektene.
4. Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for
disse, etter behov.
5. Administrere og føre nødvendig kontroll med Nei til tredje rullebanes økonomi og
eiendeler iht. de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
6. Representere Nei til tredje rullebane utad.
7. Avgjøre alle saker som ikke er behandlet av årsmøte.
8. Vurdere samarbeid med andre foreninger som har tilsvarende formål som Nei til
tredje rullebane.
9. Forberede årsmøte, avslutte og gjøre opp regnskapet og sette opp dagsorden for
årsmøte.
Nei til tredje rullebane tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene.
Styret avholder styremøter de finner nødvendig. Det skal avholdes møte når styreleder eller
minst 2 styremedlemmer krevet det.
Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet
gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Grupper/avdelinger
Nei til 3. rullebane kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av
oppnevnte tillitspersoner. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i
de ulike avdelinger/grupper.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Nei til tredje rullebane, og
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Nei til tredje rullebane utad uten
styrets godkjennelse.

§ 12 Vedtektsendringer
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. Vedtektsendringer
trer i kraft umiddelbart.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres)
Oppløsning av Nei til tredje rullebane kan kun behandles på ordinært årsmøte, og krever
minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
Siste valgte styret skal sørge for avvikling. Foreningens formue skal etter oppløsning tilfalle
det formål foreningen har arbeidet for å fremme. I tilfelle oppløsning skal årsmøte med
alminnelig flertallsvedtak velge hvem formuen tilfalles.

Ingen av medlemmene har krav på organisasjonens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre organisasjoner med samme formål eller deling av
organisasjonen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og
vedtektsendringer i den forbindelse treffes på samme måte som ved vedtektsendringer.
Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutning/deling som skal
godkjennes av årsmøtet med alminnelig flertallsvedtak. Ved sammenslutning eller deling skal
styret innhente samtykke fra organisasjonens kreditorer.

