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VEDTEKTER FOR SKI KVINNE OG FAMILIEFORBUND
§1
a) Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) bygger sin organisasjon på lag som slutter opp
om K&Fs formål; §1, §2 og §3. Ski Kvinne- og familieforbund (heretter kalt SKFF) vil
arbeide for medlemmenes interesser innenfor rammen av K&Fs vedtekter.
b) Nye lag må søke om opptakelse i K&F gjennom nærmeste organisasjonsledd. Lag kan
deles eller slås sammen når forholdene ligger til rette for det.
c) Det kan opprettes K&F grupper uavhengig av lag – se alminnelige bestemmelser.

§2
SKFF skal innenfor rammen av forbundets vedtekter ta opp til behandling alle spørsmål av
interesse og betydning for medlemmene.
SKFF skal i rett tid behandle alle saker innsendt fra forbund eller kretsen, og kan på egen
hånd ta opp saker på det lokale plan til gjennomføring eller videresending den
organisasjonsmessige vei.

§3
Medlemskap i SKFF er åpent for alle. Ved innmelding bør hvert nytt medlem få utlevert
K&Fs vedtekter. Medlemskapet er bindende for kalenderåret.
Medlemsbladet følger medlemskapet. Ved hustandsmedlemskap mottar de kun ett
medlemsblad.

§4
SKFF er en selvstendig juridisk person, med eget styre, valgt av årsmøtet. Det består av
lagleder, nestleder, kasserer og minst ett styremedlem.
I gitte situasjoner kan styret bestå av minimum tre medlemmer og en vara som ivaretar nevnte
funksjoner.
Alle styremedlemmene bør ikke være på valg samtidig. Styret er ansvarlig for drift og
administrasjon av laget. Det plikter å fremme alle vedtak som SKFF gjør. Alle styrets
medlemmer skal få utlevert K&Fs vedtekter. Informasjon fra krets og forbundet sentralt skal
videreformidles til medlemmene.
Større bevilgninger må vedtas av laget. SKFF skal holde gruppeledd/krets underrettet om
virksomheten i laget. All representasjon utføres av lagleder/valgt representant, også
representasjon i gruppestyret i kretser med grupper.
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§5
Årsmøtet skal holdes innen 15. april. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel. I
forkant av møtet skal alle lagets medlemmer få tilsendt årsberetning, regnskap og innkomne
forslag. Stemmerett har alle som har betalt kontingent og som har vært medlem i minst 2
måneder.
Saksliste for årsmøtet:
a) Konstituering av møtet: valg av møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
b) Behandling av styrets årsmelding og reviderte regnskap.
c) Aktuelle saker fra K&F, bevilgninger m.m.
d) Forslag fra medlemmene innlevert til styret minst 3 uker før møtet, eller forslag fra styret i
spesielle spørsmål.
e) Forslag til arbeidsprogram for kommende år.
f) Forslag til budsjett for kommende år.
g) Valg:
1. Leder eller nestleder. De må ikke stå på valg samtidig. Blir nestlederen valgt til leder,
må ny nestleder velges for 1 år.
2. Sekretær og/eller kasserer, minst 1 styremedlem. Valgperioden er 2 år.
3. Andre komiteer, og representanter og landsmøtedelegat(er).
Alle saker, unntatt forslag til vedtektsendringer og sammenslåing og oppløsning av lag, blir
avgjort ved absolutt flertall. Saker som er kommet inn for sent og ikke er behandlet av styret,
kan ikke behandles av årsmøtet. Valg på styre skal foregå skriftlig.
Ekstra årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel når styret eller minst halvparten av
medlemmene forlanger det. Dette møtet kan bare behandle de saker det er innkalt for.

§6
Medlemmene betaler en årlig kontingent, fastsatt av Norges Kvinne og familieforbund.
Lagets midler forvaltes med prokura til lagleder og kasserer.
Styret skal sørge for at SKFF blir representert ved organisasjonsmøter og kurs. SKFF som
sådan er kun ansvarlig for lagets egne økonomiske disposisjoner. Den enkelte tillitsvalgte er
ikke personlig ansvarlig for lagets økonomiske disposisjoner, med mindre den enkelte har
gjort seg skyldig i en straffbar handling.

§7
Forslag til endring i eller tillegg til K&Fs vedtekter må behandles av SKFF og vedtas med 2/3
flertall. Forslag må være sendt kretsstyret minst 6 måneder før K&Fs landsmøte.
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§8
Forslag om at lag slås sammen må behandles av et ordinært årsmøte og endelig vedtak på
ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Lagenes formue, eiendomsrettigheter, arkiv og annet
slås sammen.
Forslag om oppløsning av SKFF må behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket må for å
være gyldig, vedtas enstemmig av årsmøtet og under forutsetning av at alle medlemmene i
SKFF i forkant har fått tilsendt innkalling med dagsorden og styrets begrunnelse. Blir
forslaget enstemmig vedtatt skal det sendes gruppe/kretsstyret til uttalelse. Endelig vedtak om
oppløsning av SKFF må, for å være gyldig, vedtas enstemmig av de fremmøtte på et
ekstraordinært årsmøte siste halvdel av samme år.
Dersom SKFF oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter, arkiv og annet overføres til
nærmeste organisasjonsledd. SKFF’s midler sikres slik at minst 50 % av midlene ikke kan
røres, gis bort eller overføres til tiltak i nærmiljøet eller andre. Dette er gjeldende fra første
årsmøtevedtak om nedleggelse. Disse verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle SKFF blir dannet på
nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar nærmeste organisasjonsledd hvordan midlene skal
anvendes.
SKFF’s navn må stå ubenyttet i 5 år, dersom ikke nytt lag dannes på samme sted. Etter 5 år
kan et nærliggende lag søke gruppe/kretsstyret om å få overta det nedlagte lagets navn.
Garantiansvar stiftet av SKFF overtas ved oppløsning av laget av den gruppe/krets som får
overført disposisjonsrett til lagets formue. Dersom kretsstyret blir gjort kjent med at SKFF
ikke har et valgt styre og ingen i SKFF står ansvarlig for driften og lagets midler, samt at
kretsen er gjort kjent med at SKFF heller ikke har avholdt årsmøter på mer enn 2 år, kan
kretsstyret/sentralstyret legge ned SKFF. Samme regler for øvrig som i § 8 Nedleggelse av
lag.
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