
 

 

 

VEDTEKTER  

for 

 

FORENINGEN SKIBLADNERS VENNER. 
ORG.NR 993911046 

 
Vedtatt av generalforsamlingen  den 14.05.91, 

med endringer vedtatt 02.09.2000, 29.5.2011 og 7.6.2015. 

 

 

§ 1. 

 

Skibladners Venner er en venneforening og har som formål å støtte tiltak knyttet til 

bevaringen og drift av D/S SKIBLADNER som et nasjonalt kulturminne. 

 

§ 2. 

 

Foreningen har to typer medlemskap: 1) Livsvarig medlemskap for a) enkeltpersoner 

                                                                                                             b) familie 

                                                                                                             c) firma/forening 

                                                             2) Årsmedlemskap                  a) enkeltpersoner 

                                                                                                             b) familie 

                                                                                                             c) firma/forening 

Livsvarig medlemskap for bedrifter er begrenset til maksimum 20 år fra medlemskapet 

tegnes. 

 

De som tegner livsvarig medlemskap får tilsendt D/S Skibladners Diplom. 

 

§ 3. 

 

Foreningen ledes av et styre på opp til 7 medlemmer som velges for 2 år. For å være 

beslutningsdyktige må 50% av styret være tilstede. Direksjonsformannen  i A/S Oplandske 

Dampskipsselskap har rett til å møte i foreningens styre. 

 

§ 4. 

 

Av foreningens midler skal minst 50 % være kontanter, plassert på bankkonto. De resterende 

50 % kan plasseres i papirer med liten risiko. 

 

§ 5. 

 

Årsmøte skal holdes innen 30.6. og skal innkalles med 14 dagers frist.  

Innen 1. mars legger styret ut på hjemmesida til Skibladners Venner dato for årsmøtet og frist 

for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet. 

 

 



 

Årsmøte skal behandle: 

 

1. Årsberetning 

2. Årsregnskap 

3. Fastsette kontingent 

4. Valg av styre og valgkomite 

5. Valg av ett medlem og varamedlem til representantskapet til A/S Oplandske 

Dampskipsselskap. 

6. Valg av revisor 

7. Innkomne saker 

 

§ 6. 

 

Hvis D/S Skibladner brenner eller på annen måte blir så sterkt beskadiget at båten blir 

kondemnert, skal foreningens midler, etter vedtak på derpå følgende årsmøte, disponeres 

til et kulturelt formål i tilknytning til Mjøsdistriktet. 

 

§ 7. 

 

Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer på foreningens 

årsmøte. Forslag om vedtektsendring skal være levert styret seinest 3 uker før årsmøtet. 

Vedtektsendringer skal forelegges A/S Oplandske Dampskipsselskap til uttalelse. 

 

§ 8. 

 

Ved oppløsning av foreningen trengs det ¾ flertall på to ordinære etter hverandre følgende 

årsmøter. 

 

Ved oppløsning skal foreningens aktiva tilføres A/S Oplandske Dampskipsselskap 
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