
Forslag   til   vedtektsendring   
  
  

A:   Endringsforslag   fra   styret   i   Stiftelsen   Dyrebeskyttelsen   Trondheim   og   
Omegn.   
  

Bakgrunn   for   endringsforslag:     
Funksjonstiden   i   dagens   styre   skal   være   1   år   for   leder   og   varamedlemmer,   2   år   for   to   
styremedlemmer   og   1   år   for   øvrige   styremedlemmer.   For   å   sikre   større   grad   av   
kontinuitet   i   styret   ønskes   det   å   gjøre   en   mindre   endring   i   funksjonstid,   der   alle   
styremedlemmer   velges   for    2   år.   Funksjonstiden   for   leder   og   varamedlemmer   
beholdes   på   1   år.   

  
  

Per   i   dag   sier   Stiftelsens   vedtekter,   punkt   3   følgende:   
  

§3   STYRET     

Styret   skal   velges   på   årsmøtet,   jf   pkt   4,   og   består   av:   

● Styreleder   
● 5   –   7   styremedlemmer   
● Minst   2   varamedlemmer   

Blant   styremedlemmene   velges   en   nestleder.   I   tillegg   velges   en   sekretær   og   
kasserer.   Samtlige   styremedlemmer   skal   drive   utøvende   dyrevernsarbeid.   Leder   
eller   styret   delegerer   oppgavene   i   styret,   eventuelt   blant   øvrige   medlemmer.   

Funksjonstiden   skal   være   1   år   for   leder   og   varamedlemmer,   2   år   for   to   
styremedlemmer   og   1   år   for   øvrige   styremedlemmer.   For   at   styret   skal   være   
beslutningsdyktig   må   mer   enn   halvparten   av   styrets   medlemmer   være   tilstede,   derav   
leder   eller   nestleder.   Ved   stemmelikhet   skal   leder   eller   nestleder   benytte   sin   
dobbeltstemme.   

Dersom   et   medlem   skulle   slutte   i   løpet   av   valgperioden,   rykker   1.   varamedlem   inn   
som   fast   medlem   i   styret.   Styret   kan   ikke   supplere   seg   selv.     

Styremøter   skal   avholdes   minst   4   ganger   per   år.   
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Forslag   til   endring   punkt   3   (endring   i   kursiv):   
  

§3   STYRET     

Styret   skal   velges   på   årsmøtet,   jf   pkt   4,   og   består   av:   

● Styreleder   
● 5   –   7   styremedlemmer   
● Minst   2   varamedlemmer   

Samtlige   styremedlemmer   skal   drive   utøvende   dyrevernsarbeid.   

Styret   velger   internt   nestleder,   kasserer   og   sekretær.    Leder   eller   styret   delegerer   
oppgavene   i   styret,   eventuelt   blant   øvrige   medlemmer.   

Styrets   leder   sitter   for   ett   år   av   gangen.   Styremedlemmene   sitter   for   to   år   av   gangen,   
men   halvparten   av   styremedlemmene   skal   være   på   valg   til   hvert   årsmøte.   
Varamedlemmer   velges   for   ett   år.     

For   at   styret   skal   være   beslutningsdyktig   må   mer   enn   halvparten   av   styrets   
medlemmer   være   tilstede,   derav   leder   eller   nestleder.   Ved   stemmelikhet   skal   leder   
eller   nestleder   benytte   sin   dobbeltstemme.   

Dersom   et   medlem   skulle   slutte   i   løpet   av   valgperioden,   rykker   1.   varamedlem   inn   
som   fast   medlem   i   styret.   Styret   kan   ikke   supplere   seg   selv.     

Styremøter   skal   avholdes   minst   4   ganger   per   år.   
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