
 

 

Vedtekter for Bukta Dataklubb – vedtatt på årsmøtet 2013 

 

§ 1 Navn og sete  

Foreningens navn er Bukta Dataklubb. Den er etablert og drives som en selveiende og selvstyrt enhet knyttet til Larvik 

kommunes eldresenter Buktasenteret i Stavern.  

Bukta Dataklubb er tilsluttet Seniornett ved egen avtale.  

 

§ 2 Formål  

Klubben skal  

- arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), for å styrke 

deres trygghet og integrering i det moderne samfunnet.  

- arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det, opplæring, støtte og veiledning i bruk av IKT.  

- være et faglig og sosialt nettverk for medlemmene.  

- arbeide for å påvirke IKT-utviklingen til beste for seniorer. 

- være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor 

klubbens interesseområde.  

§ 3 Medlemskap  

Alle som vil være med å fremme klubbens formål kan bli medlemmer. 
 

§ 4 Medlemskontingent og kursavgift  

Klubbens medlemmer er personlige medlemmer og betaler kontingenten direkte til  

Seniornett Norge. En del av kontingenten tilbakebetales Bukta Dataklubb. Alle medlemmer er registrert i Seniornett 

Norges medlemsregister.  

Kontingenten til Seniornett Norge fastsettes årlig av Landsmøtet i Seniornett Norge og gjelder for påfølgende år. 

 For å dekke dataklubbens driftsutgifter fastsettes kursavgift for det enkelte kurs. Det tas ikke sikte på overskudd ut 

over det som er nødvendig for vedlikehold og fornyelse av datautstyr.  
 

§ 5 Årsmøtet  

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Styret innkaller til møtet med minst 14 dagers varsel. 

Innkallingen skjer ved annonse i Østlandsposten og oppslag i Buktasenteret. Saksdokumentene legges ut i Buktasenteret. 

Alle medlemmer har rett til å delta med forslags-, tale- og stemmerett. Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig 

til styret senest 7 dager før møtet. På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles: 

- Årsberetning fra styret 

- Regnskapet for foregående år 

- Forslag til budsjett 

- Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer  

- Valg av revisor og valgkomite for 1 år 

- Andre saker som er nevnt i innkallingen og innkomne forslag 

Årsmøtet ledes av styrets leder med mindre møtet velger en annen møteleder. Det skal føres protokoll over alle saker som 

behandles og vedtak som treffes. Protokollen undertegnes av møtelederen og ett tilstedeværende medlem som utpekes av 

årsmøtet.  

Ekstraordinært møte kan sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst halvparten av medlemmene 

krever det. Beslutning om vedtektsendring eller oppløsning/nedleggelse av dataklubben kan bare fattes med minst to 

tredjedeler av de avgitte stemmer. Andre beslutninger fattes med alminnelig flertall.  

 

§ 6 Styret  

Dataklubben skal ha et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer. Leder og styremedlemmene velges av årsmøtet for 

to år om gangen. Årsmøtet kan bestemme annen tjenestetid.  

Styret skal lede dataklubbens aktivitet, legge fram årsberetning, regnskap og forslag til budsjett. Videre skal styret 

sammenkalle og lede årsmøtet og medlemsmøter hvor styret informerer medlemmene om kursvirksomhet og andre 

aktiviteter.  

Styret innkalles når leder anser det nødvendig eller minst halvparten av styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når 

minst halvparten av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede.  

Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Leder, eller to styremedlemmer i fellesskap, forplikter Bukta Dataklubb med sin underskrift.  
 

§ Oppløsning eller nedleggelse  

Ved eventuell beslutning om oppløsning eller nedleggelse av Bukta Dataklubb, eller ved opphør av aktiviteten på annen 

måte, skal dataklubbens midler/eiendeler tilfalle det kommunale eldresenter Buktasenteret i Stavern.  


