
Vedtekter for Hageselskapets lokallag

Vedtektene er Hageselskapets «grunnlov» og skal sikre demokratisk styring og 

forsvarlig forvaltning av økonomien i lokallaget.  

§ 1 NAVN OG FORMÅL

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Ski hagelag er en del av Det norske hageselskap i regionen Hageselskapet Akershus 

og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og strategiske føringer. Laget er en 

egen juridisk og økonomisk enhet registrert i Frivillighetsregistret.  

Hageselskapet er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er 

åpen for alle.  

Hageselskapets formål er å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, 

naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt.  

Lagets årsmøte kan vedta navneendring av laget. Endring av navnet skal registreres i 

Frivillighetsregisteret og meldes til regionstyret og Hageselskapets administrasjon.  

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

2.1 Bidra til å gjennomføre Hageselskapets formål og strategiske føringer. 

2.2 Gi medlemmene inspirasjon og kunnskap om aktuelle temaer gjennom foredrag, kurs, 

hagevandringer og lignende.  

2.3 Profilere, markedsføre og bygge et positivt omdømme for Hageselskapet i nærmiljøet. 

2.4 Medvirke til at Hageselskapets enhetlige profilprogram følges. 

2.5 Samarbeide med lokale myndigheter, aktuelle organisasjoner, institusjoner og andre lag for å 

fremme Hageselskapets formål.  

2.6 Verve medlemmer. 

2.7 Følge opp pålagt rapportering innen gitte frister (jf. § 6). 

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Medlemmer er alle som ifølge Hageselskapets medlemsregister er registrert med et medlemskap 

i laget. Tillitsvalgte i laget må være medlemmer og plikter å følge Hageselskapets 

personvernregler.  

3.2 Personer som har gjort en særledes fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen kan 

utnevnes til æresmedlemmer i laget. Æresmedlemmer utnevnes av lagsstyret. 

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Lagets styre er ansvarlig for å avholde årsmøte.  

4.2 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal holdes hvert år. 

4.3 Årsmøtet består av fremmøtte lagsmedlemmer (jf. § 3).  

4.4 Årsmøtet kunngjøres og innkalling sendes til lagets medlemmer minst seks uker før det skal 

holdes. Saksliste, saksdokumenter og valgkomiteens forslag skal sendes ut minst 14 dager før 

møtet.  



4.5 Saker som et medlem vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes styret minst én måned før 

årsmøtet holdes. Styret behandler alle innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet med 

forslag til vedtak 

4.6 Årsmøtet skal: 

4.6.1 Velge, etter forslag fra styret, møteleder og to delegater til å underskrive protokollen 

(jf. § 7). 

4.6.2 Behandle styrets årsrapport. 

4.6.3 Behandle lagets reviderte årsregnskap. 

4.6.4 Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år. 

4.6.5 Velge: 

a) Leder for ett år (jf. § 7)

b) Minst to styremedlemmer for to år og inntil to varamedlemmer for ett eller to år (jf. § 7)

c) Valgkomite på minst to medlemmer (jf. § 8)

d) En revisor

e) En delegat (i tillegg til styreleder) til regionens årsmøte, eller vedta mandat for

regionstyret til å utnevne denne (jf. § 7).

Årsmøtet velger først leder for ett år, deretter styremedlemmer for to år. 

Varamedlemmer kan velges for ett eller to år. Det må tilstrebes at ikke alle er på valg 

samme år. Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme 

verv, eller når et medlem krever det. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.  

4.6.6 Behandle andre saker ifølge sakslisten. 

4.7 Styret har ikke stemmerett under punktene 4.6.2, 4.6.3 og 4.6.5 d). 

4.8 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene. Når ikke annet er nevnt i 

vedtektene, avgjøres saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, 

bortsett fra ved valg. Ingen kan avgi mer enn én stemme eller avgi stemme ved fullmakt. 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

5.1 Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig, eller når en tredel av 

medlemmene krever det. Møtet må holdes senest to måneder etter at et krav er framsatt. 

Innkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes ut minst 14 dager før møtet.  

5.2 Dersom laget ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med vedtektene, kan 

regionstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte i laget (jf. regionvedtektene § 7.10). 

§ 6 RAPPORTERING

6.1 Følgende rapporter sendes til regionstyret senest 1 måned etter avholdt årsmøte: 

a) Styrets årsrapport undertegnet av styret.

b) Revidert årsregnskap undertegnet av kasserer og revisor.

c) Protokoll fra årsmøtet undertegnet av møteleder og to valgte medlemmer (jf. § 4.6.1).

d) Oversikt over det nye styrets sammensetning.

§ 7 STYRET

7.1 Styret består av leder og minst to styremedlemmer. Inntil to varamedlemmer kan velges ved 

behov. 

7.2 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges av årsmøtet (jf. § 4.6.5 a). 

7.3 Administrative oppgaver kan legges utenfor styret.  

7.4 Styret leder lagets arbeid og forvalter midlene i samsvar med vedtektene, Hageselskapets 

strategiske føringer, arbeidsplan, budsjett og andre vedtak fattet av lagets årsmøte, regionens 

årsmøte og Hageselskapets landsmøte.  



7.5 Vedtak i styret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Styret 

er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene har stemt.  

7.6 Det skal føres referat fra alle styremøter. Aktuell informasjon skal videreformidles til 

medlemmene.  

7.7 Styret plikter å behandle saker som lagets medlemmer har sendt inn. 

7.8 Styret foreslår møteleder og to delegater til å underskrive protokollen på årsmøtet. 

7.9 Styret foreslår en delegat, i tillegg til styreleder, til regionens årsmøte, eller foreslår mandat fra 

årsmøtet til å utnevne denne. 

§ 8 VALGKOMITEEN

8.1 Valgkomiteen består av minst to medlemmer. 

8.2 Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til leder, styremedlemmer, eventuelle 

varamedlemmer og valgkomiteens medlemmer og revisor.  

8.3 Forslaget må sendes til lagsstyret minst tre uker før årsmøtet. 

8.4 Valgkomiteen skal søke å sette sammen et hensiktsmessig styre til beste for organisasjonen og 

arbeidet i laget. 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av landsmøtet i Hageselskapet (jf. Hageselskapets vedtekter § 10). 

§ 10 SAMMENSLÅING/OPPLØSNING

10.1 Forslag til sammenslåing med andre lag eller oppløsning av laget legges fram av styret og 

varsles medlemmene skriftlig minst tre måneder før årsmøtet. 

10.2 Forslag må behandles av de berørte lagenes årsmøter og vedtas med minst 2/3 flertall. 

10.3 Ved sammenslåing overdras lagenes midler til det sammenslåtte laget.  

10.4 Dersom et lags årsmøte vedtar å dele laget, og medlemmene overføres til to eller flere andre lag, 

fordeles midlene etter antall medlemmer til de respektive lagene.  

10.5 Lag som ikke har hatt aktivitet over tre år ifølge vedtektene, kan oppløses av regionstyret. 

10.6 Ved oppløsning av laget overdras lagets midler til regionavdelingen til forvaring i minst tre år. 

Blir det i treårsperioden dannet et nytt lokallag innenfor samme område kan regionstyret avgjøre 

å overdra midlene til det nye laget. Etter tre år tilfaller ubenyttede midler regionlaget, øremerket 

utvikling av aktivitet i regionen.  




