Forslag til Vedtektsendring fremmet av det sittende styre for 2019

Stiftelsen Dakota Norway Vedtekter
Gjeldende § 6
Stiftelsens styre som velges av Stiftelsens Venner, skal bestå av 9 representanter; leder, nestleder, operativ leder,
teknisk leder, kasserer, sekretær og styremedlemmer, samt to vararepresentanter.
Titlene skal kun være kompetanseveiledende, og kan endres etter styrets bestemmelse.
Leder velges for ett år ad gangen, mens styrerepresentantene og vararepresentantene velges for to år ad gangen,
dog slik at fire styrerepresentanter og en vararepresentant er på valg hvert år.
Det velges en valgkomite’ bestående av to representanter som velges for to år ad gangen, dog slik at en
representant er på valg hvert år.
Styret konstituerer seg selv.

Styret foreslår ny tekst og forandringer i Stiftelsens vedtekter § 6:
§6
Stiftelsens styre som velges av Stiftelsens Venner, skal bestå av 9 representanter; leder, nestleder, kasserer,
sekretær og styremedlemmer, samt to naramedlemmer
Leder velges for et år, mens nestleder, styremedlemmene og varamedlemmer velges for to år, dog slik at fire av
disse samt et varamedlem er på valg hvert år.

Det velges en valgkomite bestående av to representanter som velges for to år ad gangen, dog slik at en
representant er på valg hvert år.
Det velges revisor som skal være registrert eller statsautorisert, for et år ad gangen
Alle Valg avgjøres ved simpelt flertall.
Stiftelsens styre kan bestå av samme personer som Venneforeningens styre, med mindre årsmøtet bestemmer noe
annet.
Styret konstituerer seg selv. Ansvarsområder skal være kompetanseveiledende, og kan endres etter styrets
bestemmelse.
(* eventuell tekst fra annet forslag.)
Styret utpeker Teknisk sjef -og flygesjef som betinges godkjente av luftfartsmyndigheten,
Disse skal til enhver tid ha møte -og talerett i styret. De har Stemmerett om de er valgt inn i en funksjon i styret.
Styret utpeker likeledes andre stillinger ved behov, disse vil ha møte- og talerett i styret gjeldene deres
ansvarsområde.

