
Akershus Tegnspråkforening

Vedtekter

§ 1. Navn.

Lørenskog Døveforening ble stiftet den 25. oktober 1980. Det er en sammenslutning av døve
og sterkt tunghørte iAkershus fylke.

Navnet Lørenskog Døveforening ble forandret til Romerike Døveforening på årsmøtet den 6.
mai 1992. Navnendringen skyldes flytting fra Lørenskog kommune til Lillestrøm i Skedsmo
kommune.

Navnet Romerike Døveforening ble forandret tilAkershus Døveforening på årsmøtet den 20.

mars 2013.

Navnet Akershus Døveforening ble forandret til Akershus TegnspråKorening på årsmøtet
den 27. april2022.

Akershus Tegnspråkforening er tilsluttet Norges Døveforbund / FFO Sentralt.
Akershus TegnspråKorening er medlem av FFO Viken og Studieforbund Funkis.

§ 2. Formål.

Foreningens fremste formål er å virke til beste for de døve og sterkt tunghørte, og
representere deres interesse overfor myndighetene og samfunnet. Dette søkes nådd
gjennom allsidig kulturell virksomhet og sosial omsorg i størst utstrekning. Kontakten mellom
døve og sterkt tunghørte søkes styrket gjennom regelmessige sammenkomster, stevner og

besøk. En hovedsak er å skape et tegnspråklig miljø.

§ 3. Medlemskap.

Som medlem iAkershus Tegnspråkforening / Norges Døveforbund kan man oppta alle som
har interesse for foreningens arbeid. Bare medlemmer av ATF kan velges inn iforeningens
styre. Alle medlemmer plikter å følge foreningens vedtekter og vedtak. Medlemmer som til
tross for advarsel opptrer i strid med foreningens vedtekter kan utelukkes. Utelukket medlem
har rett til å forelegge sin sak på årsmøtet. Søknad om å bli medlem av foreningen sendes
skriftlig direkte til Norges Døveforbund.

§ 4. Kontingent.

Kontingenten fastsettes av Norges Døveforbunds landsmøte. Alle medlemmer får tilsendt
giro med frist til å betale i mars måned. Del av beløpet går til NDF og resten går til Akershus
Tegnspråkforening etter antall medlemmer.



§ 5. Arsmøtet.

Arsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år i mars / april måned. Det
innkalles av foreningens styre med 1 måneds varsel og kunngjøres ved e-post til
medlemmene og iATF hjemmeside. Arsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er skjedd
på forskrevne måte, uansett fremmøtet.

DAGSORDEN PA ARSTTIøTCT:

1. Apning av foreningsleder.

2.Valg på 1 møteleder.

3. Valg av 2 referenter.

4. Valg av tellekorps på 3 medlemmer.

5. Godkjenning av dagsorden.

6. Arsberetning for foreningen skal utdeles minst 2 uker før årsmøtet

7. Regnskap for foreningen i revidert stand som utdeles ut sammen med årsberetning.

8. lnnkomne forslag som må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

For vedtektforslag er fristen 4 uker.

9. Budsjettforslag.

10. Valg som ledes av valgkomiteen.

Det foretas valg på:

a) Styreleder som velges for 1 år

b) 4 styremedlemmer for 2 år, som velges slik at 2 står på valg hvert år.

c) 2 varamedlemmer til styret for 1 år.

d) Autorisert revisor og bilagsrevisor.

e) 2 representanter og 1 vararepresentant til Norges Døveforbund landsmøte og landsråd.

f) Valgkomiteen: 3 medlemmer. Leder velges blant de 3 på årsmøtet.

g) Opprette strikkegruppe med kontaktperson hvert år.

h) Opprette seniorgruppe med kontaktperson hvert år.

i) Opprette datagruppe med kontaktperson hvert år.



§ 6. Ekstraordinært årsmøte.

Foreningsstyret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de finner det nødvendig eller når
minst 10 medlemmer forlanger det. lnnkallingen skjer på samme måte som for årsmøte, en
måned varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i

innkallelsen, men ikke vedta lovendringer eller omgjøre viktige årsmøtevedtak.

§ 7. Referat.

Valgte undergrupper skal levere årsberetning tilAkershus Tegnspråkforening.

§ 8. Apen post.

Apen post kunngjøres når det er behov for informasjon til medlemmer.

§ 9. Foreningsstyret.

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret konstituerer seg senest 14 dager etter
årsmøtet ved å velge styreleder, nestleder, organisasjonssekretær, økonom og styremedlem.

Styret er vedtaksdyktige når minst 3 er tilstedet. Vedtaket i styret fattes med alminnelig
flertall. I tilfelle stemmelikhet, utsettes saken til neste styremøte.

Styret skal påse at vedtektene blir overholdt, sørger for at årsmøtevedtaket blir gjennomtør7.
Det skal ivareta foreningenes og medlemmers interesser.

Foreningslederen innkaller til styremøte, og så vel de faste styremedlemmene som
varamedlemmene har møteplikt.

Foreningslederen skal representere foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene
mellom styremøtene. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær. Organisasjonssekretær
skalføre protokollen for alle møter hvor det i disse vedtekter ikke er bestemt noe annet.
Organisasjonssekretær skal i samråd med foreningsleder føre korrespondanse. Økonom
fører regnskap for foreningen. Alle utbetalinger skal forelegges foreningsleder for anvisning.
Regnskapet skal være avsluttet pr. 31 .12. og revideres tør det legges frem for årsmøtet.
Økonom sørger for at revisorene får regnskapet til revisjon i god tid før årsmøtet. Økonom får
tilsendt nøyaktig medlemsliste over våre medlemmer fra Norges Døveforbund. Revisorene
har rett og plikt å se regnskapene minst 1 gang i året.

§ 10. Vedtekter.

Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

Endringsforslaget må være hos foreningsstyret i hende minst 4 uker før årsmøtet.



§ 11. Oppløsning.

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall blant
alle medlemmer som har stemmerett. Dessuten må vedtaket gjentas med7l8 flertall på
ekstraordinært 4 uker senere. I tilfelle oppløsning av foreningen, tilfaller alle foreningens
verdier Norges Døveforbund for særskilt forvalting i en periode på 10 år. Blir det i dette
tidsrommet stiftet ny tegnspråkforening for samme distrikt, og blir denne opptatt som
medlemsforening i Norges Døveforbund skal nevnte verdier overføres denne foreningen.
I motsatt fall disponeres midlene fritt av forbundet etter 10 års perioden, men fortrinnsvis til

beste for de døve og sterkt tunghørte iAkershus fylkeskommunen, og så vidt mulig i samvær
med midlenes opprinnelige formål. I nevnte 10 års periode skaltilsynet med foreningens
verdier føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvorav 2 oppnevnte av den opprinnelige
foreningen og 1 medlem av forbundsstyret i Norges Døveforbund.

Vedtektene er revidert og vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 8. Juni 2022.

Vedtektskomit6 ved leder Aud Hoved Høiberg og Kiell Nilsen.


