VEIKLE BALDERS LOVER
Kaldblodsforeningen Veikle Balder ble stiftet 28.8.2010. Lovene ble vedtatt samme dag.
Lovendringer er vedtatt på foreningens generalforsamlinger, senest 22. februar 2020.

§ 1 FORMÅL
Foreningen har som formål å fremme utviklingen av kaldblodshesten bl.a. gjennom:
– Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
– Å ta vare på og forbedre kaldblodshestens konkurransemuligheter.
– Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i
kaldblodshesten.
– Utdanning og ungdomsarbeid, skape interesse og ressurser med formål å bevare den
kulturbærer kaldblodshesten er.
§ 2 MEDLEMMER
Som medlem kan tas opp personer som har interesse av foreningen og dens formål.
§ 3 UTMELDING
Medlem kan når som helst melde seg ut av foreningen. Medlem som ikke har betalt
medlemskontingent inneværende år, er automatisk utmeldt 31. desember i regnskapsåret.
§ 4 FORENINGENS STRUKTUR ER:
1)
Generalforsamling
2)
Seks (6) styremedlemmer; samt tre (3) nummererte varamenn.
3)
Valgkomité
4)
To (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
§ 5 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen består av:
a) Medlemmene
b) Styret
For å ha stemmerett, og være valgbar på Generalforsamlingen, må medlemmet ha vært
medlem pr. 31.12 året før generalforsamlingen, ha betalt medlemsavgift for foregående år
samt ha fulgt foreningens regler og beslutninger. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt eller
forhåndsstemmer.
Styret har stemmerett med unntak av regnskap og årsmelding.
Generalforsamling avholdes en gang pr. år innen mars måneds utgang.
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før
generalforsamlingen.

Følgende saker skal behandles av generalforsamlingen:
1)
Godkjenne møteinnkalling og saksliste
2)
Valg av ordstyrer
3)
Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.
4)
Behandle og godkjenne styrets årsmelding
5)
Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjettforslag for kommende
kalenderår.
6)
Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår
7)
Foreta valg i følgende rekkefølge:
-leder for ett (1) år
-øvrige styremedlemmer
-nestleder blant styrets medlemmer
-varamedlemmer til styret
-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem
-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)
-redaksjonskomité
-utstillingskomité
6)
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær
8)
Innkomne saker fra styre og medlemmer.
Saksliste og tilhørende dokumenter skal være publisert en uke før generalforsamlingen.
§ 6 STEMMEGIVING, VEDTAK OG VALG PÅ GENERALFORSAMLINGEN
1) Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke
kan avgis
2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, skal telles opp og fremgå av
protokoll, men forkastes.
3) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning anses de valgt som har fått flest
stemmer. Ved stemmelikhet mellom flere kandidater foretas nytt valg mellom disse. Ved
fortsatt stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1) Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) vedtak på generalforsamlingen.
b) vedtak i styret.
c) når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
2) Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt innkallingen, jfr. DNTs
lov § 2-8, 4. og 5. ledd.
3) På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen
eller i kravet om innkalling av ekstraordinær generalforsamling.
§ 8 STYRET
Styret består av leder som velges for ett (1) år og fem (5) medlemmer med funksjonstid i to
(2) år. To (2) alternativt tre (3) styremedlemmer velges årlig. Sammensetningen av styret skal
være forholdsmessig i forhold til alder og kjønnsfordelingen i medlemsmassen.
Styret velger enten i styret eller utenfor styret kasserer og sekretær.

Om styret finner det formålstjenlig kan de sette ned arbeidsutvalg. Styret trer sammen når
lederen finner det nødvendig, eller det ønskes av minst halve styret. Styret er
beslutningsdyktig ved at minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Innkallelse til styremøte meddeles personlig til styremedlemmene i god tid før møtet.
Styrets saker avgjøres med simpelt flertall, ved eventuell stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Ved personvalg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.
Styret plikter:
– Å lede og overvåke foreningens virksomhet.
– Å håndheve foreningens økonomi og forvaltning.
– Å bestemme tid og sted for Generalforsamlingen.
– Å effektuere foreningens avgjørelser, samt å følge opp og avgjøre innkomne saker.
§ 9 VALGKOMITÈ
Valgkomiteen består av tre (3) medlemmer. Funksjonstiden er tre (3) år. Medlemmet med
lengst funksjonstid (ansiennitet) er komiteens leder. Ett (1) varamedlem velges hvert år.
Valgkomiteen skal også komme med forslag til godtgjørelse til styrets leder, styremedlemmer,
og eventuell sekretær/kasserer. Komiteen kan rådføre seg med styret vedrørende den totale
arbeidsmengde og ansvar m.m. før beløpets størrelse blir foreslått.
§ 10 REVISJON
Foreningens revisorer skal granske foreningens regnskap og forvaltning, samt levere
innberetning over foreningens regnskap og forvaltning til Generalforsamlingen.
§ 11 REGNSKAPSPERIODEN
Regnskapsperioden følger kalenderåret.
§ 12 INHABILITET
1) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i foreningen er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling eller er dominerende aksjonær i et
selskap som er part i saken.
(2) Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne
forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet
skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig eller forretningsmessig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller
ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt
og foreningens interesser tilsier at vedkommende ikke bør vike sete.
(5) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
foreningen.
(6) Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte
som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§13 LOVENDRINGER OG LOVANVENDELSE
Forslag til lovendringer skjer ved henvendelse til, eller etter forslag fra styret på
Generalforsamlingen. Lovendringer skjer ved minst 2/3 flertall. I saker der Veikle Balder
måtte mangle egne egnede lovbestemmelser, forholder foreningen seg så langt det er mulig til
DNT’s lover.
§ 14 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på to etterfølgende Generalforsamlinger,
derav minst et ordinært.
I begge generalforsamlingene skal avgjørelsen tas av minst 2/3 av de stemmeberettigede.
Foreningens aktiva skal etter at all gjeld er betalt benyttes til et formål som
Generalforsamlingen avgjør.

