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Kongsberg Historielag er en ideell organisasjon lokalisert på Kongsberg. 
 
Laget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret med 
organisasjonsnummer 897 346 842 
 
$1 – Formål 
Laget skal ta initiativ til og arbeide for å legge forholdene til rette for at historiske 
overleveringer og kulturelle tradisjoner innen Kongsberg Kommune blir nedtegnet, tatt var 
på og gjort offentlig tilgjengelig for fremtiden på en forsvarlig måte, samt avholde 
lokalhistoriske arrangementer, utgivelse av lokalhistorisk materiale og gi innspill til 
kommunens reguleringsplaner. 
 
Formålet kan oppnås ved blant annet disse aktivitetene: 

- Gruppe for registrering av lokalhistoriske fotografier 
- Gruppe for utgivelse av den lokalhistoriske publikasjonen «Langs Lågen» 
- Gruppe for kontakt med Kongsberg Kommune og andre lokale foreninger 
- Gruppe for lokalhistoriske arrangementer som byvandringer, bydelshistoriske 

kvelder, historierelaterte turer og tilsvarende arrangementer 
 
$2 – Organisasjonsform 
Laget er et frittstående rettssubjekt med medlemmer, og er selveiende. 
At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på 
foreningens formue eller eiendeler eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 
 
Lagets høyeste myndighet er årsmøte. 
Lagets daglige drift ledes av et styre bestående av: 
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem, samt to varamedlemmer. 
Styret kan oppnevne faste utvalg for å ivareta spesielle oppgaver innen lagets drift. 
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år slik at halvparten er på valg hvert år. 
 
$3 – Medlemskap 
Laget er åpen for alle personer, og medlemmene betaler en årlig avgift til Kongsberg 
Historielag, som går til daglig drift av laget. 
Medlemsavgiften fastsettes hvert år på lagets årsmøte. 
Historielaget har to medlemskategorier: 
 Hovedmedlem 
 Familiemedlemskap, hovedmedlem og hustandsmedlem(er) på samme adresse 
Livsvarig medlemskap oppnås ved å betale 20 ganger årskontingenten. 
Laget kan utnevne æresmedlemmer, normalt gjøres dette på årsmøte.  
Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent. 
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$4 – Rettigheter og forpliktelser knyttet til medlemskapet. 
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare for tillitsverv i 
laget. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter, og styret kan stryke dem som medlemmer av laget. 
 
Medlemmene forplikter å forholde seg til vedtak fattet av årsmøte. 
 
$5 – Årsmøte 
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle 
medlemmer har en stemme. 
 
Innkalling til årsmøte med saksliste skal kunngjøres for medlemmene senest 21 dager før 
årsmøte. 
 
Saker medlemmene ønsker behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 14 dager 
før årsmøtet. 
Årsmøte kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslista, med mindre ¾ av de 
fremmøtte krever det. 
 
Det skal føres protokoll fra årsmøte som skal signeres av to representantene valgt på 
årsmøte. 
 
Årsmøte skal behandle disse sakene: 

a) Valg av ordstyrer/dirigent 
b) Godkjenne innkallingen 
c) Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen 
d) Årsberetning 
e) Regnskap med revisjonsberetning 
f) Budsjett med eventuelt forslag om endring i kontingent 
g) Innkommende saker 
h) Valg av 

a. Styrets medlemmer. 
i. Leder 

ii. Nestleder 
iii. Kasserer 
iv. Sekretær 
v. Ett styremedlem/ Arrangementsansvarlig 

vi. To vararepresentanter 
b. Revisor (velges for ett år) 
c. Valgkomite – tre personer foreslått av styret 
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Alle avstemminger avgjøres ved alminnelig flertall. 
For endringer i vedtektene gjelder regelen om 2/3 flertall. Se $10. 
 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
Årsmøte kan utnevne æresmedlemmer. 
 
$6 – Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes om styret, revisor eller mer enn 1/3 av lagets 
medlemmer krever det. 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte følger reglene for ordinært årsmøte. Se $5. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i 
innkallingen. 
 
$7 – Styret 
Laget har et styre på 5 medlemmer med to varamedlemmer. 
Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Styret er beslutningsdyktige når tre av medlemmene er til stede. 
Ved stemmelikhet gir lederes stemme utslaget. 
Styret skal: 

a) Lede lagets virksomhet i overenstemmelse med lagets vedtekter, 
årsmøtebestemmelser og styrevedtak. 

b) Behandle og fremme saker og uttalelser 
c) Oppnevne utvalg og komiteer ved behov 
d) Sørge for informasjon og kontakt med medlemmer og beslektede lag 
e) I egen regi, eller i samarbeid med andre lag, arrangere og delta i møter og 

befaringer. 
f) Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi. 
g) Representere laget utad. 

 
Styre fører protokoll over sine møter, som gjennomgås og godkjennes på neste møte. 
 
 
$8 – Økonomi 
 
Lagets kasserer holder regnskap med lagets økonomi, er ansvarlig for å kreve inn årlig 
kontingent og betale lagets utgifter etter godkjenning av styret. 
Regnskapsperioden følger kalenderåret og føres i samsvar med vanlig, forsvarlig 
regnskapsførsel. 
 
Regnskapet for perioden skal revideres av revisor valgt på årsmøte og presenteres for 
årsmøte i henhold til reglene for årsmøte. 
 
For hver regnskapsperiode skal det utarbeides et budsjett som skal godkjennes på årsmøte. 
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$9 – Signaturrett 
Lagets leder og kasserer har signaturrett hver for seg 
 
 
 
$10 – Vedtektsendringer 
 
Tilføyelser eller endringer i disse vedtektene kan kun foretas av årsmøtet eller 
ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. 
Forslag om tilføyelser eller endringer skal følge med innkalling og fremgå av den dagsorden 
som godkjennes på årsmøte. 
 
$11 – Oppløsning 
 
Laget kan bare oppløses etter beslutning på årsmøte og krever 2/3 flertall 
Forslag om oppløsning skal kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen til 
årsmøte. 
I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Kongsberg Kommune. 
Ingen av lagets medlemmer har krav på lagets midler eller andel av disse. 
 

Versjon 1 14.februar 2023 Nyskrevet for 
Kongsberg Historielag basert på tidligere 
vedtekter for Kongsberg Byhistorielag 

 

    

    

    


