Vedtekter for Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga
Først vedtatt på årsmøtet 22.2.1972, sist revidert på årsmøtet 7.3.2011
1 Navn og tilknytning
§ 1 Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA) har Midt-Norge som
virkeområde og er en grunnorganisasjon i hovedforeninga Norsk Botanisk Forening (NBF).
Vedtektene er underordnet NBFs lover.
2 Medlemskap
§ 2 Trøndelagsavdelinga er åpen for alle som er enige i NBFs formål og betaler kontingent.
Medlemskap i NBF-TLA gir automatisk medlemskap i hovedforeninga. Avdelinga har de
samme medlemskategoriene som definert i lovene for hovedforeninga.
3 Styre
§ 3 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens
stemme utslaget.
§ 4 Styret ivaretar NBF-TLAs drift og arrangerer møter og andre aktiviteter. Det kan nedsettes
egne komiteer for ulike arrangement når det finnes hensiktsmessig.
4 Årsmøte
§ 5 Årsmøtet er foreningas øverste organ og holdes i første kvartal, seinest 15. mars. Dagsorden
og eventuelle forslag til endringer av vedtektene kunngjøres for medlemmene minst to uker
før møtet.
§ 6 Årsmøtet velger leder og øvrige styremedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl og fordeler
verv som angitt i § 3. Videre velger årsmøtet en ekskursjonskomité med tre medlemmer, to
revisorer og en valgkomité med to medlemmer. Dersom NBF-TLA utgir medlemsblad,
velges det redaktør for dette. Funksjonstida er ett år for leder og to år for alle andre verv.
Alle kan gjenvelges. Valget av styre og komiteer organiseres slik at om lag halvparten av
medlemmene er på valg hvert år. I år med landsmøte i NBF velges også landsmøtedelegater.
Antallet bestemmes av hovedforeningas lover. Ved alle personvalg kan det kreves skriftlig
avstemming.
§ 7 Årsmøtet behandler ellers årsberetning, regnskap, arbeidsplan og budsjett. På hvert årsmøte
skal det fastsettes lokale kontingentsatser for de ulike medlemskategoriene. I tillegg kommer
sentrale satser bestemt av landsmøtet.
§ 8 Eventuelle forslag til endringer av vedtektene skal vedtas med ⅔ flertall. Andre avgjørelser
skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.
§ 9 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært
årsmøte må også holdes dersom minst 25 medlemmer framsetter skriftlig krav om det.
5 Oppløsning
§ 10 Forslag om oppløsning skal behandles som forslag for vedtektsendringer, men må vedtas
på to påfølgende årsmøter. Ved eventuell oppløsning av NBF-TLA tilfaller eiendelene
hovedforeninga.
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