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V E D T E K T E R 
FOR 

Seniornett Asker 
Vedtatt på årsmøtet 13. februar 2020 

 
 

§ 1 Navn 
 Foreningens navn er: Seniornett Asker (SnA) 

§ 2 Formål 
 Foreningens formål er å arbeide for seniorers deltagelse i IKT-samfunnet. 

§ 3 Medlemskap 
 Alle som vil være med å fremme foreningens formål kan bli medlem. Medlemskap 

tegnes i Seniornett. (se også §5) 

§ 4 Foreningens organer 
 Foreningens organer er a) Årsmøtet, b) Styret, c) Valgkomiteen 
 

a) Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen 
av februar. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1 Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to 
medlemmer til å undertegne protokollen) 

2 Styrets årsmelding 
3 Regnskap 
4 Informasjon om budsjett for neste år 
5 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
6 Innmeldte saker 

Avgjørelser tas med simpelt flertall. 

 
b) Styret 

Foreningen skal ha et styre bestående av 7 personer. 
 

Styret konstituerer seg selv. 
 

Valgene gjelder for 2 år. 
 
Redaktøren av nettstedet utpekes av styret. 
 

Styret leder foreningens virksomhet mellom årsmøtene innenfor de fullmakter 
og pålegg som årsmøtet har vedtatt. 
 

Styreleder innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to 
styremedlemmer krever det. 
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Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Ved 
stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. 
 

Styret offentliggjør på nettstedet tidspunkt for årsmøte 1 måned i forveien. 
 

Styret innkaller til årsmøte minst 21 dager før årsmøtet avholdes 
 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 
dager før årsmøtet. 
 
Ved langvarig forfall til styret kan styret supplere seg selv inntil neste årsmøte 
 

c) Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen består av to medlemmer og velges på årsmøtet. 
 
Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling senest tre uker før årsmøtet. 
 
Valgkomitéens innstilling på styremedlemmer skal være representativ med 
hensyn til Asker kommunes geografi og medlemmenes bosteder. 

§ 5 Medlemskap i Seniornett  
Foreningens medlemmer er individuelle medlemmer av og betaler kontingent til 
Seniornett.  
Seniornett Asker får en andel av kontingenten til foreningens drift. 
Foreningen har rett til å benytte Seniornetts logo.  
Referat fra årsmøtet og årsmeldingen sendes Seniornett.  
Foreningen oppnevner en kontaktperson for kommunikasjon med Seniornett. 

 

§ 6 VEDTEKTSENDRING 
Forslag til vedtektsendring sendes styret innen 1. januar. Styret avgir innstilling for 
årsmøtet. 
For vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. 

§ 7 OPPLØSNING 
Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse 
foreningen og bestemme hvilke veldedige formål foreningens midler skal tildeles. 
Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært årsmøte som avholdes tidligst to 
måneder og senest fire måneder etter årsmøtet. 
 
Opphører foreningen av annen årsak, skal foreningen melde dette til Seniornett. 
Foreningens midler skal da tilfalle Seniornett. 

 

 


