LOVER FOR
LANGESUND OG OMEGNS SJØMANNSFORENING
Vedtatt den 26. november 1925.
Med senere endringer, siste den 14. april 2021

§1
Formål / Krav
Foreningen har til formål å arbeide for sjøfartens og sjømannsstandens interesser, og hevde
standens verdighet og rettigheter i samfunnet. Foreningen er helt upolitisk. Foreningen skal
også arbeide for å knytte sammen sjøfolk og sjøfartsinteresserte, samt virke for å bevare og
utbre kunnskap om lokal og nasjonal sjøfartshistorie.

§2
Opptagelse / Tillitsverv
Medlem av foreningen kan enhver hederlig person bli, som interesserer seg for foreningens
formål. Den som ønsker å bli medlem av foreningen må anmelde dette skriftlig. Søknad om
medlemskap må anbefales av 2 medlemmer med minimum 3 års medlemskap. Om søkeren
skal opptas som medlem avgjøres ved skriftlig avstemning på det første medlemsmøtet der
minst 15 % av foreningens medlemmer er tilstede.
Et hvert medlem av foreningen er forpliktet til å påta seg tillitsverv. Se § 4, 5 og 6.

§3
Medlemskontingent
Eventuell justering av kontingenten avgjøres ved generalforsamlingen. Medlem som skylder
kontingent for 2 år blir automatisk strøket som medlem. Vedkommende kan ikke taes opp
som medlem igjen uten ny søknad. Skyldig kontingent må betales før nytt medlemskap blir
etablert. Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.
Ved innmelding i foreningen før 1. juli i kalenderåret betales full kontingent. Etter denne dato
betales halv kontingent.

§4
Styret
På den årlige generalforsamlingen velges foreningens styre bestående av 6 personer. Dertil 2
varamenn, 2 revisorer og 3 til valgkomiteen.:
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Alle valg til styret samt revisorer gjelder for 2 år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.
Varamenn velges for 1 år.
I det valgte styre på 6 personer skal det være minst 3 som har seilt til sjøs. Formann og
nestformann skal velges ved skriftlig valg. De øvrige enkeltvis, ved akklamasjon hvis det
foreligger kun ett forslag. I motsatt fall velges skriftlig. Oppgaver som møtereferent, sekretær
velger styret blant de 6 styremedlemmer. Alle som er valgt inn i styret har møteplikt/møterett
til styremøtene. Formannen bestemmer om/når andre skal delta. Når varamenn deltar på
styremøter har disse talerett, men stemmerett kun når styret er undertallig.

§5
Styrets oppgaver
Styret sørger for best mulig å holde seg underrettet om saker der vedrører sjøfarten, og så vidt
mulig avholde møter en gang hver måned til diskusjon, og om mulig foredrag i
vintermånedene. Styret forvalter også foreningens eiendom og eiendeler. Detaljer om
styremedlemmers arbeidsoppgaver utformes i egne prosedyrer/instrukser, i den grad styret
eller generalforsamlingen finner det formålstjenlig. Styret foreslår valgkomite.

§6
Komiteer, og personer med spesielle oppgaver
Styret kan opprette komiteer, velge personer til spesielle oppgaver.
Detaljer om slike oppgaver skrives som egne prosedyrer/instrukser. Dette i den grad styret
finner det formålstjenlig. Styret avtaler funksjonstid for den respektive funksjon.

§7
Eiendom, eiendeler, utleie
Låneopptak som krever pantsettelse, salg eller avhending helt eller delvis av bygningsmasse
eller tomteareal, må forelegges for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved fast
utleie av lokaler i huset skal det settes opp leiekontrakter. Utleiepris bestemmes av styret, og
leien reguleres etter offentlig prisindeks som dekker slike forhold. Ved utleie av foreningens
egen - disponerte lokaliteter bestemmes utleiepris og utleieforhold av styret.

§8
Ordinær Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal avholdes i januar hvert år. Årsberetning, revidert
regnskap, budsjett, innkomne forslag, lovendringer og valg til styret behandles av
generalforsamlingen. Forslag til lovendring som ønskes behandlet, leveres skriftlig til
styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Andre forslag som ønskes behandlet,
leveres skriftlig til styret minst 1 måned før generalforsamlingen. Det skal skrives referat
fra generalforsamlingen, og referatet skrives under av 2 valgte deltakere.
Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett på Generalforsamlingen.

§9
Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes etter styrets beslutning, og skal også innkalles
når dette forlanges av minst 20 % av medlemmene.

§ 10
Forandring av foreningens lover
Forslag til lovendring må først fremsettes på et medlemsmøte med minst 20 % av
medlemmene tilstede, og må der få alminnelig flertall. Deretter skal forslaget opp på den
ordinære generalforsamlingen, og må der få 2/3 flertall. Forslag til lovendring må være styret
i hende minst 3 måneder før ordinær generalforsamling.

§ 11
Utmeldelse
Enhver utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig til styret.

§ 12
Medlemmenes forpliktelser
LoOS er bygget på et åpent og utadvendt medlemskap. Dette gir hvert enkelt medlem
stor frihet til å tenke og si hva det vil. Likevel forutsetter LoOS at medlemmene ikke
ytrer seg, eller handler på en slik måte, at dette skader foreningens medlemmer,
intensjoner og renommé.
LoOS setter særlige vilkår for medlemmer og varamedlemmer i foreningens hovedstyre.
Dette inkluderer også valgkomité og revisorer. Disse kan ikke inneha samtidige
styreverv i andre sammenlignbare lag og foreninger. Skulle problemstillingen oppstå,
tas saken umiddelbart opp til vurdering av styret.
Det er et krav at kandidater som forespørres av valgkomitéen om å stille til valg,
umiddelbart informerer valgkomiteen om de har, eller er i ferd med å påta seg verv i
andre lag og foreninger. Likeledes forventes det at medlemmer som blir spurt om å påta
seg verv i andre lag og foreninger, straks informerer styret i LoOS om dette.
LoOS verken vil eller skal nekte sine medlemmer å delta i det brede foreningslivet, men
det forutsettes at dette skjer med åpenhet mot LoOS.
Brytes vilkårene i vedtektene kan styret, gjennom skriftlig varsel, meddele den eller de
aktuelle medlemmene dette gjelder, at medlemskapet kan komme til opphør. En slik
beslutning krever minst fire av styrets stemmer. Styret skal umiddelbart skriftlig
informere vedkommende om dette, og at forslaget vil bli behandlet på neste
medlemsmøte. Skriftlig avstemming over forslaget realitetsbehandles på medlemsmøtet.
Beslutning om opphør av medlemskap krever 2/3 flertall. Det skal minst være 20 % av
medlemmene tilstede.

§ 13
Prosedyrer / Instrukser / Forskrifter
Styret kan utarbeide prosedyrer eller instrukser i den grad det er behov. Slike dokumenter/
beskrivelser må ikke stride mot foreningens lover.

§ 14
Avstemming
Alminnelige saker avgjøres med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har formannen
dobbelt stemme.

§ 15
Økonomi / regnskap
Styret har det besluttende ansvar for foreningens økonomi og regnskap. Kassereren fører
foreningens regnskap, og rapporterer økonomisk status til styret. Kasserer utarbeider også
årsregnskap samt budsjett for neste år. Årsregnskapet legges frem for styret før det sendes til
revisor ca 2 uker før generalforsamlingen. Budsjettet utarbeides i samråd med styret.

§ 16
Æresmedlemmer
Forslag om æresmedlemmer sendes skriftlig til styret. Æresmedlemskap anbefales av styret til
generalforsamlingen. Æresmedlemmet utnevnes så av en enstemmig generalforsamling.

§ 17
Gjester
Et medlem kan invitere med seg gjester, sjøfolk eller sjøfartsinteresserte, på medlemsmøter
eller spiseaftener når dette er praktisk mulig.

§ 18
Narkotiske stoffer
Foreningen tillater ikke at det blir brukt narkotiske midler ved våre tilstellinger eller ved utleie
av foreningens lokaler.

§ 19
Foreningens oppløsning
Forslag om oppløsning må fremsettes på 2 generalforsamlinger med 1 års mellomrom. Den
første kan være en ekstraordinær generalforsamling. Men den andre må være en ordinær
generalforsamling. På begge innkallingene skal forslaget være nevnt skriftlig.
På den første generalforsamlingen kan forslaget vedtas med simpelt flertall. På den andre må
forslaget vedtas med 2/3 flertall, og minst halvparten av foreningens medlemmer må være
tilstede og delta i avstemmingen. Avstemmingen på den andre generalforsamlingen skal være
skriftlig.
Samtidig avgjøres ved 2/3 flertall hvorledes foreningens midler skal anvendes.
Denne lov-revidering er vedtatt på
E.O. Generalforsamlingen den 14. april 2021
Lasse Lassen (Sign)
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