Vedtekter for Nettverket blågrønne byer,
Stiftet 24. oktober 2011
§1
Navn
Foreningens navn er Nettverket blågrønne byer, og forkortes Bgb.
§2
Formål
Foreningens formål er å fremme og utvikle blågrønne løsninger, og vise hvordan slike
løsninger kan svare på byenes utfordringer.
Dette skal gjøres gjennom å heve kompetansen, dele kunnskapen, formidle kunnskap til
samfunnet og påvirke beslutningstagere.
§3
Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4
Medlemmer
Personer, som gjennom interesse, arbeid og utdanning er tilknyttet planlegging, bygging
eller drift av bygde omgivelser, kan bli medlem av organisasjonen. Personer er medlemmer i
organisasjonen når de har registrert seg på nettverkets hjemmeside.
§5
Årsmøte
Årsmøte avholdes før 1. juni og er organisasjonens øverste myndighet. Styret innkaller til
årsmøtet minimum 1 måned i forkant. Innkomne forslag må være styret i hende minst 2
uker før årsmøtet. Saksliste skal være tilgjengelig fra styret minst 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media
til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen
har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning
kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Årsmøtet ledes av ordstyrer.
§6
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap i revidert stand
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Vedta arbeidsprogram
5.
Vedta budsjett
6.
Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem(mer)
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c) Revisor og dennes stedfortreder
d) Valgkomité
§7
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 anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Benkeforslag er tillatt. Bare
foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Ved stemmelikhet i valg avgjøres
resultatet ved loddtrekning.
§8
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare
behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§9
Lokalavdelinger
Lokalavdelinger kan etableres av Bgbs medlemmer i sitt nærområde. Lokalavdelinger trenger
minimum to medlemmer. Lokalavdelinger står fritt til å organisere seg, men må utpeke en
eller flere kontaktperson(er). Lokalavdelinger hefter selv for sine økonomiske forpliktelser.
§ 10 Styret
Organisasjonen ledes av et styre på 3-7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
• Iverksette årsmøtets vedtak.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med Nettverket blågrønne byers økonomi i
henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
• Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller flertallet av styremedlemmer
forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
§ 11 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.
§ 12 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres)
Oppløsning av Nettverket blågrønne byer kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Nettverket blågrønne
byer. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette
treffes i samsvar med bestemmelsene i § 11.
Ved oppløsning tilfaller aktiva ideelle organisasjoner med lignende formål.
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