
VEDTEKTER, LOVER OG OPPGAVER FOR VIKNA HISTORIELAG 
Vedtatt på årsmøtet 18.februar 2009 

 
 
1) Lagets navn er Vikna Historielag, stiftet 1954. 
 
2) Vikna Historielag har som formål å fremme interesse for slekts – og lokalhistorie, kulturvern, 

tradisjoner, og samle inn og ta vare på alt som har betydning for Viknas historie og som kan fortelle om 
folks livsvilkår gjennom tidene. 

 
3) Laget har som oppgaver: 
 

a) å samle sagn og fortellinger, sang og musikk- tradisjoner, stedsnavn, gamle seder og skikker, 
ord og uttrykk som står i fare for å forsvinne, ta vare på fornminner og krigsminner, og all slags 
tradisjon som knytter seg til liv og virke i kommunen.  

b) sikre lokalhistorisk stoff fra våre sambygdinger 
c) å vekke interesse for historie generelt, og lokalhistorie spesielt, ved å holde møter, foredrag, 

ekskursjoner, kurser, utstillinger o.s.v. 
d) å få gitt ut Årbok for Vikna med lokalhistorisk innhold 
e) å få gitt ut årlig Vikna-kalenderen med gamle bilder fra hele Vikna. 
f) registrere og være behjelpelig med å ta vare på gjenstander, malerier, fotografier, film, 

lydopptak og annet av historisk verdi. 
g) samle slektshistorisk  materiale  og gjøre det  tilgjengelig lokalt. 
h) utgi medlemsblad/fast spalte i Vikna-avisa 
i) å være til hjelp for folk og  institusjoner som ønsker å  arbeide med spørsmål ang. lokalhistorie.  
j) delta i samfunnsdebatten og være høringsinstans i relevante kommunale saker. 

 
4) For å bli medlem av laget, må en betale årskontingent. Årsmøtet fastsetter kontingentens  størrelse.  

Medlemsskapet bortfaller for de som ikke har betalt kontingent innen november. 
 
5) Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Laget avholder sitt årsmøte innen utgangen av februar hvert år. 

Det skal kunngjøres minst 4 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet, må være innkommet til 
styret senest 14 dager før årsmøtet. 

 
6) Det skal velges et styre på 5 personer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et 

styremedlem. I tillegg velges 3 varapersoner og 2 revisorer, samt ei valgnemnd på 3 personer. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer inkl. møtende varamenn er til stede. Styret sammenkalles av 
lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 5 dager før møtet. Varamedlemmer skal også få 
tilsendt sakspapirer. Varamedlemmene velges for 1 år; det samme med revisorer. 

 
7) Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent for siste året. 

Leder velges hvert år ved særskilt avstemning. Valg av leder skal være skriftlig hvis noen forlanger det. 
Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de med likt stemmetall. Ved fortsatt stemmelikhet foretas 
loddtrekning. Lagets medlemmer oppfordres å motta verv som tillitsvalgt i laget. Ved loddtrekning er to 
av styremedlemmene på valg første året, slik at funksjonstiden for styremedlemmene blir to år. 

 
8) Årsmøtet skal: 

a) velge møteleder og referent 
b) velge 2 medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll 
c) godkjenne innkalling og årsmøtets saksliste 
d) godkjenne årsmelding for forrige år 
e) godkjenne revidert regnskap 
f) fastsette kontingent 
g) godkjenne neste års budsjett 
h) behandle innkomne forslag 
i) godkjenne lagets virksomhetsplan 

 
9) Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand. 

Regnskapet skal også synliggjøre aktivitetene i de komiteene som evt. er opprettet i historielaget. 
Historielaget er ikke en skattepliktig forening. 



 
10) Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det eller flere enn 10% av lagets 

medlemmer krever det. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er nevnt i 
innkallingen. For innkalling gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte. 

 
11) Lovendringer kan bare vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om lovendringer må være styret i 

hende innen utgangen av desember. 
 
12) Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret. Medlemmer i historielaget kan også 

komme med forslag. Forslagene skal da være skriftlig begrunnet og levert styret. 
 
13) Dersom Vikna Historielag oppløses, skal lagets eiendeler disponeres av Vikna kommune ved 

Formannskapet, evt. Kulturstyret, i samsvar med lagets formålsparagraf. 
Oppløsning av Vikna Historielag kan kun skje når to (2) påfølgende ordinære årsmøter vedtar det med 
2/3 flertall. En eventuell avvikling bør på forhånd være drøftet med Vikna kommune. 

 


