VEDTEKTER
FOR
DAKOTAENS VENNER

§ 1
Venneforeningen er etablert av Stiftelsen Dakota Norway, i samsvar med stiftelsens vedtekter
§ 3.

§ 2
Venneforeningens navn skal være Dakotan`s venner.

§ 3
Venneforeningens formål er å støtte opp om stiftelsens arbeid og formålsparagraf, samt å
skape et luftfartsmiljø omkring driften av DC-3 Dakota LN-WND.

§ 4
Venneforeningen står ikke ansvarlig for drift eller vedlikehold av Dakota LN-WND, men
organiserer personer som vil støtte eller delta i dette arbeidet.

§ 5
Venneforeningen har ingen eierinteresser i DC-3 Dakota LN-WND, men kan derimot ha
eierinteresser i andre veteranfly.
Dakotan`s venner opererer med eget regnskap og budsjett.

§ 6
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Innkallelse til årsmøte skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøte og skal normalt
inneholde dagsorden, årsberetning, regnskap, innsendte saker til årsmøtet og
vedtektsendringer.

§ 7
Årsmøtet fastsetter kontingenten og velger styre, valgkomite og revisorer.
Stiftelsen DAKOTA Norway
C/O Sandefjord Lufthavn, Vatakerveien 30
3241 SANDEFJORD

Valgene avgjøres ved simpelt flertall.
Venneforeningens styre skal bestå av 9 representanter; formann, nestformann, kasserer,
tursjef, salgs- og pr.sjef, bookingsjef og styremedlemmer.
Formann velges for et år, mens styremedlemmene velges for to år, dog slik at fire er på valg
hvert år.
Valgkomiteen består av to personer som velges for to år, dog slik at en er på valg hvert år.
Venneforeningens styre kan bestå av samme personer som stiftelsesns styre, med mindre
årsmøtet bestemmer noe annet.
Det velges to revisorer til å revidere regnskapet.

§ 8
Venneforeningen skal gi ut et medlemsorgan minst to ganger årlig, som distribueres til
medlemmene.
Organets hovedformål skal være å orientere om virksomheten rundt DC-3 Dakota
LN-WND.

§9
Venneforeningen organiserer arbeidsgrupper til ulike typer arbeidsoppgaver omkring
Dakotan.

§ 10
Venneforeningen organiserer rundflygninger og turer med DC-3 Dakota LN-WND for
foreningens medlemmer i samarbeid med stiftelsen Dakota Norway.

§ 11
Venneforeningen kan bare oppløses av særlige innkalt årsmøte, med tre fjerdedels flertall.

§ 12
Forslag til endring av vedtektene må være styret i hende innen utgangen januar.
Endring av vedtektene krever to tredjedels flertall.

Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter for Dakota`s venner.
Forslag til årsmøtet 16. mars 2013.
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