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Vedtekter for foreningen ”Todalen.no” 

 
 
§ 1 Foreningens navn 
 
Foreningens navn er Todalen.no og vart stifta 30. mars 2010.  
 
 
§ 2 Foreningens formål 
 
Foreningens formål er drift av internettportalen Todalen.no. Dette skal være en 
informasjonsportal som skal dekke samfunnet i Todalen sitt behov for informasjon og 
kommunikasjon ut i fra nærings- og samfunnsmessige behov.  
 
Formålet med foreningen er av en ikke økonomisk art, i den fortstand at all inntekt som 
genereres gjennom driften av foreningen utelukkende blir tilbakeholdt i foreningen eller 
benyttet fornuftig for å sikre at informasjonsportalen innehar et godt faglig og redaksjonelt 
innhold. Foreningens inntekter utgjør i hovedsak medlemmenes kontingenter. 
 
Foreningen har sitt virke i Todalen i Surnadal kommune på Nordmøre. 
 
 
§ 3 Juridisk person 
 
Foreninga er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og avgrensa 
ansvar for gjeld. 
 
Medlemmer, styremedlemmer eller andre personer tilknyttet foreningen kan ikke under noen 
omstendighet bli stilt økonomisk eller personlig ansvarlig med mindre de direkte kan klandres 
for dette. 
 
Ingen i kraft av medlemskap, styre eller annen tilknytning kan disponere over foreningens 
formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv. dersom dette ikke er 
nedfelt i avtale med partene. 
 
Det er til enhver tid styrets leder som har foreningens signatur. Denne har fullmakt til å opptre 
på vegne av foreningen i alle saker. Dette innebærer blant annet fullmakt til å overdra og 
hefte på fast eiendom. 
 
 
§ 4 Medlemmer 
 
Bedrifter, lag og organisasjoner i Todalen og andre interesserte profesjonelle aktører som 
betaler en årlig medlemsavgift er medlem i foreningen. Disse blir å regne som ordinære 
medlemmer. 
 
Medlemskap i foreningen gir rett til å være inkludert og profilert på informasjonsportalen 
Todalen.no. Utover dette har medlemmene ingen rettigheter eller plikter. 
 
Det gis anledning for at private personer kan bli medlem av foreningen mot en årlig 
medlemsavgift. Et slikt medlemskap er personlig og den enkelte anses som ett støttemedlem. 
Slike støttemedlemmer har ingen rettigheter som nevnt i avsnittet over. 
 
 
§ 5 Stemmerett og valg 
 
Alle ordinære medlemmer har stemmerett i årsmøte.  
 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett i årsmøte, men har møte- og talerett.  
 
Det er ikke krav om medlemskap for å være valgbar for tillitsverv i foreningen. 
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§ 6 Kontingent 
 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Ordinære medlemmer kan pålegges en høyere 
medlemskontingent enn støttemedlemmer. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 
ett år kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas 
opp igjen før styret har foretatt en skjønnsmessig vurdering av dette. Styret skal da også ta 
stilling til om skyldig kontingent skal kreves før medlemmet gjenopptas. 
 
 
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
 
Tillitsvalgte skal i utgangspunktet ikke motta honorar for sine verv. 
 
Tillitsvalgte skal ikke ha private, økonomiske, forbruksmessige interesser og/eller 
yrkesinteresser på en måte som er i strid med foreningens formål.  
 
Tillitsvalgte kan derimot motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, 
inkludert tapt arbeidsfortjeneste der dette kan dokumenteres. Utgifter til godtgjørelse og 
refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap og tilfredsstillende 
dokumentasjon. 
 
 
§ 8 Årsmøte 
 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Styret vedtar dato for avholdelse av årsmøtet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene. Slik 
innkalling skal publiseres på foreningens nettside, samt sendes elektronisk der dette er mulig. 
 
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet og kan 
publiseres på foreningens nettsider. 
 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til 
å delta på årsmøtet.  
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har 
mer enn én stemme. Medlemmer som ikke møter, kan møte med andre i samme lag/forening 
eller selskap, og er da stemmeberettiget på lik linje som ett ordinært medlem. 
 
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 
sakslista. Foreligger det forslag om vedtektsendring skal denne være kunngjort på sakslisten 
senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte 
krever dette. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av 
møteinnkallingen/sakslisten. 
 
 
§ 9 Ledelse av årsmøtet  
 
Årsmøtet ledes av det valgte styrets leder, eller den som valgkomiteen velger i dennes sted 
ved styreleders fravær. 
 
 
§ 10 Stemmegivning på årsmøtet 
 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ikke telles. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte forslag skal føres 
på stemmeseddelen. Blanke stemmesedler, eller som inneholder ikke foreslåtte forslag telles 
ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
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Dersom ett forslag ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas omvalg 
mellom de to forslagene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
 
§ 11 Årsmøtet sine oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 
1. Behandle foreningens årsmelding 
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Vedta foreningens budsjett 
5. Velge nytt styre dersom det er kommet inn forslag om dette  
6.  Velge foreningens revisor 
7.  Nedsette en valgkomité som til hvert årsmøte foreslår nye medlemmer for valg ved 

behov. 
  
 
§ 12 Ekstraordinære årsmøter 
 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever dette. 
 
Det blir innkalla på samme måte som for ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen. 
 
 
§ 13 Styret 
 
Foreningen ledes av et styre på minimum to og maksimum seks styremedlemmer. Styret er 
høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtet sine bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Todalen.no sin økonomi i henhold til de 

til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser gitt av årsmøtet. 
4. Drifte, vedlikeholde og representere Todalen.no. 
 
Styret skal holde møte når styrelederen eller andre av styremedlemmene krever det.  
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 
 
 
§ 14 Valg av styre 
 
Stifterne av foreningen vedtok i stiftelsesmøte at foreningens stiftere skal utgjøre foreningens 
styre det første driftsåret. 
 
Foreningens leder velges for ett år. Nestleder og ett styremedlem velges for to år, mens det 
resterende styret velges for to år det påfølgende år.  
 
Ved valg av nytt styre eller styremedlem er det ikke krav om at foreslåtte styremedlemmer er 
medlemmer av foreningen. 
 
Vedtak, for å være gyldig, må være truffet med alminnelig flertall av de stemmeberettigede 
stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer skal ikke telles. Ved lik stemmegivning henvises det 
til § 10. 
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§ 15 Vedtektsendring 
 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
 
§ 16 Oppløsning 
 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  
 
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Todalen.no. Vedtak 
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15. 
 
 
Enstemmig vedtatt i årsmøte avholdt 12.3.2013 
 


