
Vedtekter for Alternativ Jul Askøy 
§ 1. FORMÅL 
1.1 Alternativ Jul Askøy er en samfunnsengasjert gruppe. 

1.2 Alternativ Jul Askøy er en partipolitisk og religiøst uavhengig gruppe.

1.3 Alternativ Jul Askøy sin visjon er: ”Julaften for alle”. 

1.4 Alternativ Jul Askøy skal gjennom praktisk arbeid organisere og gjennomføre et arrangement 
for feiring av julaften på Askøy. 

1.5 Alternativ Jul Askøy er medlemsstyrt.

§ 2 OPPBYGGING 
Alternativ Jul Askøys øverste myndighet er årsmøtet. 

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT
3.1 Alle som anerkjenner Alternativ Jul Askøys formål og vedtekter kan være medlem. 

3.2 Innmelding i organisasjonen av enkeltpersoner skjer ved betaling av årskontingent til 
kassereren.

3.3 Innmelding i organisasjonen av bedrifter skjer ved betaling av årskontingent til kassereren. 

3.4 Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemmer tilsluttet organisasjonen.

3.5 Dersom årskontingent ikke betales senest ved start av årsmøtet frafalles medlemskap. 

 
§ 4 ÅRSMØTE 
4.1 Årsmøte holdes hvert år i september og innkalles med minst fire ukers varsel. Dato for 
årsmøtet bestemmes vanligvis på oppsummeringsmøtet etter forrige julesesong. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt lagsstyret senest to uker før årsmøtet. 
Sakspapirene og innkomne forslag skal bekjentgjøres blant medlemmene  senest én uke før 
årsmøtet. 

4.2 Alle medlemmer som er enkeltpersoner har alle rettigheter, inkludert adgang og stemmerett 
ved årsmøtet. Man må ha betalt kontingent og selv være tilstede for å stemme ved årsmøtet. 
Organisasjoner som er medlemmer er støttemedlemmer, og har ikke stemmerett ved årsmøtet. 

4.3 Kasserer og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett til 
regnskapet.

4.4 Årsmøtet behandler lagets totale virksomhet:
A: Beretning 
B: Regnskap 
C: Innkomne forslag 
D: Valg av Styre på minst tre medlemmer, inkludert leder og kasserer (økonomileder). Tillitsvalgte 
utover dette bestemmes av og velges på årsmøtet.

4.5 Regnskapet skal før behandling på årsmøtet være revidert ved at en regnskapskyndig person 
går gjennom lagets regnskap og leverer rapport til årsmøtet.



§ 5 DRIFT
5.1 Siden formålet til Alternativ Jul Askøy er å arrangere julaften, vil aktiviteten deri hovedsakelig 
foregå på høsten. Sesongen starter med årsmøtet i september, og avsluttes med et 
oppsummeringsmøte i januar. 

5.2 For å arrangere julaften, vil Alternativ Jul Askøy hovedsakelig ha medlemsmøter i sesongen. 
Alle medlemmer kan møte på medlemsmøtene. Minst 3 styremedlemmer må være tilstede på 
medlemsmøtene for at de skal være beslutningsdyktige. Medlemmene vil fortrinnsvis diskutere seg
frem til en konsensus vedrørende sakene som blir tatt opp på medlemsmøtene. Om en konsensus 
ikke oppnås, vil de tilstedeværende styremedlemmene stemme på saken. Ved stemmelikhet har 
lederen dobbeltstemme. 

5.3 Styret kan nedsette arbeidsgrupper eller posisjoner for spesifikke områder som driver den 
daglige virksomheten derav mellom medlemsmøtene etter fullmakt fra styret. Arbeidsgruppenes 
vedtak forelegges styret til godkjenning. 

§ 6 NEDLEGGING AV ALTERNATIV JUL ASKØY 
6.1 Dersom det ikke er mulig å fortsette lagets drift grunnet mangel på midler eller medlemmer, kan
laget foreløpig nedlegges. Foreløpig nedlegging av Alternativ Jul Askøy må vedtas på lagets 
årsmøte med 2/3 flertall. 

6.2 Ved foreløpig nedlegging skal lagets midler forbli på egen bankkonto, og materiell lagres på 
best mulig vis. 

6.3 Etterfølgende foreløpig nedlegging kan laget gjenopprettes ved at det innkalles til årsmøte. 
Innkallelsen skal gå ut til de som var medlemmer når den foreløpige nedleggingen fant sted. 

6.4 Dersom laget ikke gjenopprettes innen 5 år av den foreløpige nedleggingen, vil det endelig 
nedlegges. Ved en endelig nedleggelse skal lagets midler og materiell tilfalle, i den grad det er 
mulig, i følgende angitt rekkefølge:

A. Arrangementer for julaftenfeiring på Askøy som er åpne for alle. 
B. Arrangementer for annen julefeiring på Askøy som er åpne for alle.
C. Arrangementer for julaftenfeiring i omegnen av Askøy der personer bosatt på Askøy kan   

delta, som er åpne for alle.
D. Arrangementer for annen julefeiring i omegnen av Askøy der personer bosatt på Askøy kan 

delta.


