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§ 1 - Foreningens navn
Foreningens navn er Kodeklubben Hadeland og ble stiftet 27.04.2017.
§ 2 - Formål
Kodeklubben Hadeland har som mål å arbeide for at barn og unge skal lære å forstå og
beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli
brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. En viktig del av vår virksomhet
er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent
med informatikk som fag, og på denne måten også bidra til bedre forståelse for engelsk og
grunnleggende matematikk.
§ 3 - Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 - Medlemskap
Definisjoner:
Medlemsperiode
● Ethvert medlemskap gjelder fra 1. august til 31. juli.
Medlem
● Som medlem regnes personer over 16 år som registrerer seg som
hovedkontoinnehaver på kodeklubbenhadeland.no, og som har betalt avgift for ett
eller flere arrangement for inneværende medlemsperiode.
● Et medlem kan registrere en eller flere deltakere og vil være primær kontaktperson for
tilknyttede deltakere.
Deltaker
● Som deltaker regnes en person som har blitt registrert av et medlem for å delta på ett
eller flere arrangement i regi av foreningen.
● Et medlem kan kun registrere deltakere i samme familie / husstand. Styret kan beslutte
saker som omhandler definisjon av om deltakere inngår i samme familie / husstand.
● Et medlem som ønsker å delta på arrangement må også registrere seg som deltaker.
● Deltaker har ingen stemmerett på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
● Det er ingen aldersgrense for å bli registrert som deltaker.
● En deltaker kan meldes på foreningens arrangementer for inneværende
medlemsperiode som er gyldig for deltakerens aldersgruppe.

§ 5 - Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 6 - Avgifter
Avgifter fastsettes av styret. Medlemmer som skylder avgift for ett eller flere arrangement,
har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av
foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldige avgifter er betalt.
Medlemmer med registrerte frivillige verv i foreningen kan av styret fritas fra betaling av
avgift.
§ 7 - Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
Årsmøtet blir kunngjort med minst tre ukers varsel på Kodeklubben Hadeland sin
hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker
før årsmøtet. Saksliste gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til
å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Vedtak på årsmøtet skjer normalt ved alminnelig flertall.
Saker som skal behandles på ordinært årsmøte:
● Valg av møteleder og referent, og minst 1 til å undertegne protokollen.
● Behandling av årsberetning og revidert regnskap.
● Vedta budsjett.
● Behandling av innkomne saker som er nevnt i innkallingen.
● Valg av styre. Det tilstrebes lik kjønnsfordeling. Styret konstituerer seg selv.
● Valg av revisor.
● Styre og revisor velges for ett år av gangen.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.
§ 8 - Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene forlanger det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 9 - Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 2 medlemmer, hvorav en skal være leder og en skal
være nestleder. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styrets oppgaver:
● Iverksette årsmøtets bestemmelser.
● Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
● Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til
enhver tids gjeldende instrukser og bestemmelser.
● Representere foreningen utad.
● Arrangere årsmøte.
● Føre protokoll over styrets arbeid og møter.
Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
Styrets leder og nestleder har i fellesskap rett til å opptre og signere på vegne av foreningen.
§ 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 foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. For at oppløsning skal
skje, må vedtaket vedtas med 2/3 flertall.
Ved oppløsning skal alle avtaleforhold og økonomiske forpliktelser være dekket – opphørt.
Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av foreningens midler.

