Vedtekter for SLF Hamar, IKKE VEDTATT
Forslag til ny tekst er vist I grønt.
1. Lokallagets navn er Syklistenes Landsforening Hamar (SLF Hamar). Lokallaget omfatter
medlemmer av SLF som er bosatt i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker
2. Lokallaget ivaretar arbeidet til SLF overfor kommunene i henhold til SLF sin formålsparagraf og
vedtatte politikk. Lokallaget ivaretar kontakten med kommunale etater, samt fylkeskommunale og
statlige etater.
3. SLF Hamar kan søke om økonomisk tilskudd fra SLF sentralt.
4. Midler som SLF Hamar skaffer seg ved egen virksomhet disponeres fritt av lokallaget.
5. Enhver bruk av SLF sitt navn eller logo ved markedsføring av samarbeidspartner eller
alliansepartnere skal godkjennes av hovedstyret.
6. Lokallaget avholder årsmøte cirka to uker før påske. Innkalling skal sendes medlemmene senest to
uker før årsmøtet. Referat fra årsmøte, årsmelding og regnskap oversendes umiddelbart etter
årsmøtet til sekretariatet i SLF.
7. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på lokallagets årsmøte.
8. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
o

Styrets beretning

o

Regnskap

o

Arbeidsprogram

o

Valg av styre, leder og valgkomité

o

Saker som legges fram av styret

o

Innkomne saker

9. Lokallaget skal ha et styre som består av leder og inntil seks styremedlemmer. I tillegg kan det
velges inntil tre varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen.
10. Styremøter holdes så ofte behovet tilsier. Det skal føres et kort referat med eventuelle vedtak.
Referatet sendes sekretariatet i SLF for orientering etter hver møte.
11. Styret i lokallaget velger delegater til landsmøtet.
12. SLF Hamar kan søke støtte hos SLF sentralt i saker hvor lokallaget finner det nødvendig. Likeledes
kan SLF sentralt ta initiativ overfor lokallaget for å fremme saker som ønsker prioritert i de
kommunene SLF Hamar omfatter.
13. Prinsipielle spørsmål og saker, samt saker som har konsekvenser ut over lokkallagets geografiske
område, må forelegges SLF sentralt.
14. Endring av disse vedtektene må godkjennes av hovedstyret i SLF.
15. Oppløsning av lokallaget må vedtas på årsmøte. Ved oppløsning tilfaller lagenes eiendeler SLF.

