Vedtekter for Sykkelkjøkkenet Oslo

Vedtatt 10.03.16
§1 Formål
Sykkelkjøkkenet Oslo (SKO) er en ideell forening, som har som overordnede mål å være
med å bygge en sykkelkultur i Oslo. SKO lærer bort hvordan man vedlikeholder, reparerer
og håndterer en sykkel. SKO jobber også med gjenbruk av sykler og sykkeldeler for å
minske sykkelavfall.
§2 Foreningens oppgaver
●
●
●
●
●

SKO skal holde kurs og workshops for barn, unge og voksne.
SKO skal skape sosiale arenaer og møteplasser for sykkelinteresserte i alle aldre.
SKO skal være en ’gjenvinningssentral’ for forlatte og uønskede sykler, som samles
inn og distribueres til foreningens medlemmer og besøkende.
SKO skal arbeide aktivt for å gjøre sykkelen tilgjengelig for grupper som av ulike
årsaker i dag ikke sykler.
SKO skal fremme sykkelens positive effekt på helse, miljø og sosialt fellesskap.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4 Medlemmer
Medlemskap i foreningen krever minst to måneder som en aktiv frivillig i organisasjonen. Et
eksisterende medlem må gå god for medlemskandidaten og sende inn et skjema med
kontaktinformasjon til styret. Godkjenning eller avslag av medlemskap skjer på styremøtet
og offentliggjøres på medlemsmøtet.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§7 Årsmøtet
Årsmøtet er Sykkelkjøkkenet Oslos (SKO) høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år
innen slutten av første kvartal. Innkalling til årsmøtet skjer primært gjennom SKO
epostliste, og møtet gjøres kjent via ulike kanaler. Innkalling og sakspapirer sendes ut
senest to uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til
styret senest én uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må bli sendt ut til epostlista senest
tre dager før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Alle som kommer kan stemme men det er ingen plikt å bruke stemmeretten. Med mindre
annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av
de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om
godkjenning av saksliste.
Årsmøtet skal:
● Behandle årsmelding

●
●
●
●

Behandle regnskap
Behandle innkomende forslag
Vedta budsjett
Velge:
○ Leder og nestleder
○ Styremedlem(mer)

§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det. Møteinnkallelse og vedtak skjer
etter samme regler som for ordinære årsmøter.
§9 Styret
SKO ledes av et styre på maksimum 5 styremedlemmer og 2 vara og er høyeste myndighet
mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, og minst ett styremedlem. Styret
møtes månedlig. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes ved konsensus.
Styret har signaturrett med to eller flere styremedlemmer i fellesskap.

Styret skal:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Iverksette årsmøtets og medlemsmøtenes bestemmelser
Skrive årsrapport
Administrere økonomien til drift
Være godkjenningsmyndighet for søknader om og tildeling av prosjektmidler
Være godkjenningsmyndighet for avtaler med organisasjoner

Delta på månedlig styremøter
Opprettholde visjonen av organisasjonen
Oppnevne betalte stillinger
Overholde diverse lover (økonomisk regulering, arbeidsrett, helse og sikkerhet på
arbeidsplassen)
Ha juridisk og økonomisk ansvar for organisasjonen

§ 10 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter
å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§11 Oppløsning
Oppløsning av SKO kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning
skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Dersom SKO har penger eller
utstyr/materiell må ekstraordinært årsmøte bestemme fordelingen av dette.

