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Formål  
Bærum Elveforum som er lokalisert i Bærum kommune, er et kompetanse - og kontaktforum for 
frivillige arbeidsgrupper og elvevenner for Bærums vassdrag, med oppgave å bidra til vern, 
rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen.  

Bærum Elveforum skal bidra til bevisstgjøring av ansvar og roller mellom frivillige 
organisasjoner og kommunens etater, og bidra til god dialog og samhandling mellom 
involverte. 

Medlemmer 
Bærums elvegrupper og elvevenner er grunnstammen i og har etablert Bærum Elveforum.  

I tillegg er representanter fra følgende organisasjoner medlemmer: 

• Brukerrådet for fisk 
• Bærum Natur- og Friluftsråd 
• Naturvernforbundet i Bærum 
• Asker og Bærum Historielag 
• Bærum Turlag 
• Velene i Bærum 
• Oslofjordens Friluftsråd 
• Oslo og Omland Friluftsråd 
• Oslo Elveforum  
• Asker Elveforum 

Samarbeidspartnere  
Bærum Elveforum samarbeider med kommunale etater, grunneiere, skoler og barnehager, 
velforeninger/borettslag, jeger- og fiskerforeninger, næringsinteresser og andre som fremmer 
innbyggernes interesse for å ta vare på og oppleve vassdragene.  

Samarbeid med Bærum kommune 
Bærum Elveforum orienterer Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) etter behov. 

Bærum Elveforum deltar på møter som Bærum Natur- og Friluftsråd har med administrasjonen i 
Bærum kommune i berørte saker. 

Bærum Elveforum har løpende kontakt med Vassdragsgruppen avdeling Vannmiljø og 
forurensning i Bærum kommune, og leder Samarbeidsforum for Vassdrag. 



   
 

 

Arbeidsoppgaver  
Bærum Elveforum vil informere og engasjere frivillige krefter i arbeidet med å støtte 
kommunen, grunneiere, borettslag og næringsdrivende i deres arbeid med å rydde og renske, 
skape tilgjengelighet, anlegge turstier og håndheve vernebestemmelsene for det grønne 
arealet langs elver, bekker, vann, tjern og dammer.  

Bærum Elveforum vil øke folks kunnskap om Bærums vannressurser og vassdragenes historie og 
økologi (vegetasjon, dyr og fugler, vannkvalitet og fiskeforekomster).  

Organisering  

Årsmøtet 
Årsmøtet er Bærum Elveforums høyeste organ.  

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Styret sender varsel for årsmøtet med 
fire ukers varsel. Saker som bes tatt opp på årsmøtet skal være meldt til styret senest to uker før 
møtet. Innkalling til årsmøtet sendes to uker før møtet, sammen med saksliste, årsmelding, 
regnskap og revisorberetning. 

Det innkalles skriftlig til ekstraordinært årsmøte når minst en tredel av medlemmene krever det. 
Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal skje med seks ukers varsel. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Med unntak for endringer i disse 
vedtekter og oppløsning, skjer vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved 
avstemming har medlemmene én stemme.  

Årsmøtet velger møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen. 

Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, vedtektsendringer, organisering, saker fra 
styret, innkomne forslag, handlingsplan, valg av styret, valg av revisor og valg av valgkomité 
bestående av en leder og tre to medlemmer.  

Valgkomitéen foreslår kandidater til styret og revisor. 

Styret 
Styret leder Bærum Elveforums daglige arbeid, og består av leder, minst tre fem 
styremedlemmer og sekretariatsleder/prosjektleder. 

Styret har ansvar for virksomheten, for utarbeidelse av årsmelding, for at regnskapet er 
tilfredsstillende ført, og for innkalling av årsmøtet til rett tid.  

Styret innstiller til valg av valgkomité. 

Det skal føres referat fra styremøtene.  

Leder velges for ett år. De andre medlemmene av styret velges for to år, dog slik at et medlem 
velges for ett år for første gang. 

Sekretariatslederen/prosjektleder utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til instruks og 
fullmakter, og er ansvarlig overfor styret. 

Forummøter 
Forummøter er åpne møter for medlemmene elvevenner og andre interesserte. Inntil to 
forummøter arrangeres årlig. Styret sender innkalling senest to uker før møtet.  



   
 

 

Forummøtene kan ta opp ulike tema knyttet til utfordringer i og eksempler fra 
vassdragsforvaltningen, regulerings- og byggesaker, rapporter fra elvegruppene og fra Bærum 
Elveforums prosjektarbeid og virksomhet. Forummøter kan holdes i forbindelse med befaringer. 

Befaringer 
Styret innkaller til befaringer, gjerne i forbindelse med forummøtene. 

Økonomi  
Bærum Elveforum er en ideell organisasjon der ingen enkeltperson eller elvegruppe i kraft av sin 
eierposisjon kan disponere over dens formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter 
for dens gjeld. Tiltak som forplikter Bærum Elveforum økonomisk må godkjennes av 
medlemmene på et forummøte.  

Regnskapet føres av sekretariatsleder/prosjektleder, og kontrolleres av registrert revisor.  

Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene kan bare endres av Årsmøtet med 2/3 flertall, der de avholdne stemmer 
teller som avgitt mot forslaget. Forslag til vedtektsendringer skal følge innkallingen til Årsmøtet. 

Oppløsning av Bærum Elveforum  
Eventuell oppløsning av Bærum Elveforum behandles på Årsmøtet. Saken tas opp første gang 
på et Årsmøte, og krever flertallsvedtak på neste Årsmøte. Samtlige disponible midler tilfaller 
Bærum Natur- og Friluftsråd og til arbeid som faller inn under Bærum Elveforums formål.  


