Vedtekter for Jordvern Nordland

Vedtatt på stiftelsesmøtet 1.6.2017
§ 1 Formål
Jordvern Nordland er en partipolitisk uavhengig allianse som arbeider for et bedre jordvern i
fylket. Foreningen har som mål at vern av matjord skal være et overordnet kriterium i all
arealforvaltning. Matjorda må tas vare på av hensyn til matsikkerhet og -beredskap, og fordi
vi har et etisk ansvar for å bidra i den globale matproduksjonen.
Foreningen skal arbeide for økt tilslutning til et sterkt jordvern i fylket, og vil arbeide aktivt
mot politikere og opinion for at jordvern skal bli en viktig samfunnssak. Foreningen skal
arbeide for at utbygging skal skje på en bærekraftig og framtidsrettet måte på andre arealer
enn matjord. Jordvern Nordland skal bidra til å øke kunnskap om, og bevissthet knyttet til,
jordvern og jordas livsnødvendige betydning for produksjon av mat lokalt og regionalt.
§ 2 Medlemskap og stemmerett
Jordvern Nordland er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Både organisasjoner,
virksomheter og personer kan bli medlem. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare
til tillitsverv i foreningen. Ved avstemming har medlemsorganisasjoner en stemme hver.
§ 3 Kontingent og økonomi
Årsmøtet fastsetter kontingenten. Ved spesielle prosjekter drøftes økonomi i
arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget beslutter om det skal søkes om finansiering fra eksterne
kilder.
§ 4 Arbeidsutvalg
Jordvernforeningens arbeid ledes av et arbeidsutvalg på fem personer medregnet leder.
Arbeidsutvalget og leder for arbeidsutvalget velges av årsmøtet.
Arbeidsutvalgets oppgaver:
• Stå for driften av foreningen og sørge for at planlagte aktiviteter blir gjennomført.
• Ha oversikt over prosesser og nye saker/aktivitetsområder foreningen bør engasjere
seg i.
• Ta beslutninger om engasjement i nye saker som kommer opp mellom årsmøtene.
• Ha dialog med eksterne kontaktpersoner, fordele oppgaver og koordinere bredere
involvering i foreningen når det er behov for dette.
• Føre referat fra sine møter.
• Sørge for at det blir ført regnskap for foreningens virksomhet.
• Utarbeide forslag til arbeidsplan for arbeidsåret. Arbeidsplanen legges fram for
årsmøtet og godkjennes der.

•

Forberede og innkalle til medlemsmøter og årsmøte.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste styringsorgan, og blir innkalt av arbeidsutvalget. Som
hovedregel skal årsmøtet avholdes i løpet av november. Innkalling med saksliste skal sendes
ut senest 2 uker før årsmøtet. Innkomne saker sendes arbeidsutvalget senest 4 uker før
årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når arbeidsutvalget eller ¼ av medlemmene krever det.
Hver medlemsorganisasjon har én stemme i årsmøtet, uavhengig av antall medlemmer. Et
enkeltmedlem har en stemme.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Velge møteleder og referent
3. Velge to medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder og
referent
4. Behandle årsmelding
5. Behandle regnskap
6. Behandle innkomne saker
7. Behandle arbeidsplan for kommende arbeidsår
8. Behandle budsjett
9. Velge arbeidsutvalg på til sammen fem medlemmer og valgkomite på tre
medlemmer.
9a. Leder for arbeidsutvalget velges hvert år. For å sikre kontinuitet, velges
arbeidsutvalgsmedlemmene for to år, slik at det hvert år velges to nye medlemmer
for to år. Oppstartåret velges to medlemmer for to år og to medlemmer for ett år.
Hvert år velges et varamedlem for ett år. Medlemmene i arbeidsutvalget og
vararepresentanten kommer om mulig fra fire ulike medlemsorganisasjoner.
9b. Til valgkomiteen velges hvert år et medlem for tre år og et varamedlem for ett år.
Oppstart-året velges et medlem for tre år, et for to og et for ett år, samt et
varamedlem for ett år.
10. Velge revisor
§ 6 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer skal
varsles ved innkalling til årsmøtet. Vedtektsendringer krever vedtak med 2/3 flertall.
§ 7 Utmelding
Utmelding av Jordvern Nordland skal skje skriftlig til arbeidsutvalget.
§ 8 Oppløsning
Årsmøtet kan oppløse foreningen. Oppløsning krever vedtak med 2/3 flertall.

