
BERGESIDEN HELSELAG – VEDTEKTER 
 

§ 1. Lokallagets navn: Bergesiden Helselag, 2436 Våler i Solør.  Stiftet 11. mars 1909. 
 

§ 2. Lagets formål:  
1. Engasjere seg i virksomhet som er i samsvar med Nasjonalforeningen og folkehelsens 

handlingsplan og vedtak. 
2. Arbeide med aktuelle oppgaver i lokalmiljøet, i samsvar med medlemmenes interesser, 

og utvikle konkrete årsplaner for lagets virksomhet. 
3. Kontinuerlig forsøke å rekruttere nye medlemmer. 

 

§ 3. Organisatorisk plassering: 
1. Lokallaget er underlagt organisasjonens lover, handlingsprogram, vedtekter, 

retningslinjer og vedtak. 
2. Fylkeslaget er lokallagets nærmeste organisatoriske overordnede. 

 

§ 4. Geografiske grenser: 
1.    Lokallagets geografiske grenser fastsettes av lokallagets årsmøte og godkjennes av styre. 
2. Uenighet mellom lokallag om grensene, avgjøres av fylkeslaget. 

 

§ 5. Årsmøter: 
1.    Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Alle medlemmer av lokallaget har møterett.     

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer. 

2. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles av styret med minst 
en måneds varsel.  

3. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst fire ukers varsel når styret vedtar det, eller 
når minst 2/3 av lokallagets styre eller 1/3 av lokallagets medlemmer skriftlig har krevd 
det. 

 

§ 6. Lokallagets styre: 
1. Lokallagets årsmøte velger styre som øverste myndighet mellom to årsmøter. 

Styret skal bestå av: 
• Leder.  ◦ Skal representere styret når dette ikke sitter samlet. 
   ◦ Motta og fordeler informasjon til øvrige deler av organisasjonen. 
   ◦ Forberede, innkaller leder styrets møter (og årsmøter). 
   ◦ Ha ansvar for at styrets årsplan og vedtak følges opp. 
   ◦ Fremme aktuelle saker for styret. 
   ◦ Holde seg oppdatert om lokallagets økonomi. 
   ◦ Stimulere alle deler av lokallaget til innsats. 
 

• Nestleder. ◦ Fungere som leder når leder er forhindret. 
   ◦ Holde seg informert om lederens funksjon. 
   ◦ Støtte og avlaste lederen i dennes arbeid. 
 

• Sekretær.  ◦ Sørge for møtereferater. 
   ◦ Holde lokallagets arkiver i god stand. 
 

• Kasserer.  ◦ Føre regnskap og melde fra om eventuelle budsjettavvik. 
   ◦ Foreta økonomiske disposisjoner i henhold til vedtak. 
   ◦ Rapportere jevnlig til styret om økonomisk status. 
 

• Revisor.  ◦ Revidere regnskapet i samsvar med god revisjonsskikk. 
   ◦ Møte i lokallagets årsmøte til gjennomgang av regnskap. 
 

§ 7. Oppløsning: 
1. Forslag om oppløsning av laget skal fremmes skriftlig av: Minst halvparten av lagets 

individuelle medlemmer, eller lagets styre. 
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