VEDTEKTER FOR KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON

§ 1 NAVN
Organisasjonens navn er Kornbøndenes Interesseorganisasjon, KiO
§ 2 FORMÅL
Organisasjonens formål er å fremme norske kornbønders økonomiske, faglige og sosiale interesser.
§ 3 MEDLEMSKAP
Aktive bønder og andre som støtter organisasjonens formål kan bli medlemmer. Årsmøtet kan vedta
å ekskludere medlemmer som opptrer illojalt i henhold til vedtektene. Det kreves simpelt flertall for
å ekskludere et medlem.
§ 4 STYRET
Styret velges av årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.
§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forvalter organisasjonens midler og leder virksomheten i tråd med vedtektene.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte som undertegnes av tilstedeværende styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når tre styre- eller varamedlemmer er til stede.
§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar.
Innkallingen skal være sendt to uker før årsmøtet, og bare medlemmer som har betalt kontingent,
har møte og stemmerett. På årsmøtet behandles:
1 Godkjenning av innkallingen
2 Valg av møteleder
3 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
4 Årsmelding, regnskap og budsjett
5 Innkomne forslag
6 Kontingent
7 Valg:
-Leder, for ett år
- To styremedlemmer, for to år
- Tre varamedlemmer i nummerrekkefølge
- Revisor med varamann
- Ett nytt medlem til valgkomiteen, som skal bestå av tre personer
Valg av styremedlemmer skal være skriftlig
8 Fastsettelse av honorar, etterskuddsvis, til styret
9 Forslag til arbeidsprogram
10 Andre saker nevnt i innkallingen
§ 7 ENDRING AV VEDTEKTENE
Forandring av vedtektene kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til
vedtektsendringer må være kunngjort medlemmene senest to måneder før årsmøtet.
Det kreves to tredjedels flertall av de frammøtte for å endre vedtektene.
§8 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN
Organisasjonen kan oppløses med to tredjedels flertall av de frammøtte på årsmøtet. Forslag om
oppløsning skal sendes medlemmene senest to måneder før årsmøtet.
Midler som er opparbeidet i organisasjonen, skal brukes i henhold til vedtak på årsmøtet med to
tredjedels flertall av de frammøtte.
§9 ØKONOMISK ANSVAR
For organisasjonens forpliktelser hefter bare dens egne verdier.

