
Vedtekter for Flakstad Historielag 
Vedtatt på stiftelsesmøtet 24.4.2016 
 
§ 1. Navn og Formål. 
Lagets navn skal være Flakstad Historielag. 
Laget har som hovedformål å ivareta tidligere, nåværende og framtidige kulturhistoriske verdier og 
fremme interesse for og kunnskap om dette, – derunder medvirkning til produksjon og utgivelse av 
et bygdebokverk for kommunene Moskenes og Flakstad. 
 
§ 2. Lagets oppgaver. 
• Laget skal arbeide for utgivelse av en felles bygdebok for Flakstad og Moskenes. 
• Laget skal informere om og vekke interesse for områdets kulturarv gjennom foredrag, ekskursjoner, 
utstillinger, møter osv. 
• Laget skal arbeide med å samle foto og dokumenter, sagn og fortellinger, folketoner, stedsnavn, 
gamle skikker og tradisjoner, ord og uttrykk som står i fare for å forsvinne, og annen tradisjon som 
knytter seg til liv og virke i kommunene. 
• Laget ønsker å ha et nært samarbeid med museene i kommunene. 
 
§ 3. Medlemskap. 
A. Alle som betaler kontingent, er medlemmer. Alle kontingenter fastsettes til enhver tid av 
årsmøtet. Medlemmer som etter første gangs purring ikke betaler kontingenten eller annen skyld til 
laget, mister medlemskapet. Støttemedlemmer betaler egen kontingent. 
 
B. Flakstad historielag kan tildele æresmedlemskap. Regler for tildeling: 
• Æresmedlemskap er Flakstad Historielags høyeste æresbevisning. 
• Som æresmedlem kan utnevnes personer som har gjort særskilt fortjenestefullt arbeid i 
historielaget. 
• Forslag på æresmedlem kan fremmes av styret eller av medlemmer og vedtas på årsmøtet. 
• Æresmedlemskapet tildeles ved overrekkelse av dekorert diplom i glass og ramme. 
• Æresmedlemmene inviteres til lagets medlemsmøter, årsmøter og jubileumsarrangement. 
• Æresmedlemmene betaler ikke kontingent, og går gratis på møter og arrangementer som 
historielaget inviterer til. 
 
§ 4. Årsmøtet. 
• Årsmøtet er lagets hovedorgan og skal avholdes innen 1. mars. Alle som har betalt kontingent for 
året eller er æresmedlem har stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. 
• Årsmøtet kan fatte vedtak som er bindende for styret. 
• Styret kaller inn til årsmøtet med tre ukers varsel. Saksliste med vedlegg skal følge innkallinga. 
• På årsmøtet skal det fremlegges årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag, samt saker som 
styret ønsker å ta opp, eller som er kommet inn fra medlemmene minst to uker før årsmøtet. 
• Årsmøtet velger styre med leder, 2 vararepresentanter, revisor og valgkomite på 2 personer. Leder 
velges av årsmøtet, de øvrige konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Leder velges 
for et år om gangen. Resten av styret velges for to år om gangen, hvorav halvparten er på valg hvert 
år. Valgkomite velges på årsmøtet etter forslag fra styret. 
• Dersom en tredjedel av medlemmene skriftlig forlanger det og angir hvilke saker som skal 
behandles, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Når et flertall av styrets medlemmer 
forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 
 
§ 5. Styret og styrets funksjon. 
• Styret består av fem medlemmer med to vararepresentanter. Styret skal bestå av leder, nestleder, 
sekretær og to styremedlemmer. 



• Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Flakstad Historielag tegnes av 
styreleder og et styremedlem. 
• Kasserer og lederne i eventuelle undergrupper samt vararepresentanter kan innkalles til styrets 
møter. De møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
• Styret har fullmakt til å nedsette underkomiteer utenom de faste komiteene som velges på 
årsmøtet. Styret kan også innhente konsulenthjelp etter behov. Styret er faglig og økonomisk 
ansvarlig for alle komiteene i laget og må utarbeide mandat for deres arbeid. 
• Dersom faste komiteer nedsettes, skal disse ha årsmøtets godkjennelse og medlemmene velges av 
årsmøtet. Mandat for disse skal godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet gir styret fullmakt til å supplere 
nye medlemmer i valgperioden, hvis de ikke fungerer etter formål og vedtekter. 
• Til styrets møter har disse møterett: Kulturetatens representanter i Flakstad kommune, 
kulturetaten i Nordland fylke, og andre som styret ønsker å invitere. Ingen av de nevnte har 
stemmerett, men tale- og forslagsrett. 
• Det skal føres protokoll fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter. 
 
§ 6. Vedtekter og vedtektsendringer. 
• Vedtektene skal godkjennes av årsmøtet. 
• Vedtektene kan endres på årsmøtet med to tredjedels flertall. 
 
§ 7. Arkiv og eiendom. 
Eventuell oppløsning av Flakstad Historielag behandles av årsmøtet som lovforslag med minst 2/3 
flertall, men må for å være gyldig, vedtas av et etterfølgende ekstraordinært årsmøte med innkalling 
som for det ordinære årsmøtet. Historielagets arkiv og eiendeler skal da tilfalle Flakstad kommune, 
eller den/de som årsmøtet bestemmer. 


