Til Årsmøtet 14. august 2021, i Dakotaens venner
Forslag til Vedtektsendringer.
I vedtektene som ble godkjente 16. mars 2013, foreslås følgende endringer.
Tekst i gamle vedtekter som skal fjernes eller forandres er overstrøket Ny tekst er uthevet
I paragraf 6, foreslås følgende forandringer «Årsmøte skal helst avholdes innen utgangen av mars
april hvert år.

Innkallelse til årsmøte skal sendes medlemmene eller legges ut på hjemmesiden senest 14 dager før
årsmøte og skal normalt..»

Grunnen til forandringen ligger i dagens situasjon som igjen kan oppstå, samt tidspress for
revisorer. Utleggelse på hjemmesiden er av økonomiske grunner.
Paragraf 7: «Valgene avgjøres ved simpelt flertall.
Venneforeningens styre skal bestå av 9 7 representanter; formann Leder, nestformann,
kasserer, tursjef, salgs- og pr.sjef, bookingsjef og 6 styremedlemmer, derav nestleder,
kasserer og sekretær.
To vararepresentanter
Leder velges for et år, mens styremedlemmene og vararepresentanter velges for to år, dog
slik at fire tre styremedlemmer og en vararepresentant er på valg hvert år.
Styret konstituerer seg selv og utpeker personer med særskilt ansvar
Titlene skal kun være kompetanseveiledende og kan endres etter styrets bestemmelse
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 stiftelsens styre, med mindre
årsmøtet bestemmer noe annet.
Det velges to interne revisorer til å revidere regnskapet.»
Grunn til forandringer ligger i ønsket om færre styremedlemmer. I tillegg til styret vil operativ
leder (Flygesjef) og teknisk leder ha møte- og uttalelsesrett. Disse er utpekt av styret i
Stiftelsen og skal være godkjent av myndighetene. Disse har faglig myndighet ovenfor styret
Paragraf 11: «Venneforeningen kan bare oppløses av særlige innkalt årsmøte, og skal vedtas
med minimum tre fjerdedels flertall.
Venneforeningens midler skal ved oppløsning tilfalle Stiftelsen Dakota Norway»
Grunnen til tillegget er et krav fra Frivillighetsregisteret, for å hindre at midler kan tilfalle
uvedkommende.
Undertegnede foreslår at vedtektsendringene behandles før valget, og at årets valg eventuelt
blir etter nye vedtekter
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