
 

Vedtekter for foreningen La Humla Suse 

§1  Navn  

La Humla Suse 

 

§2  Visjon 

La Humla Suse vil være Nordens HumleOmbud.  

 

§3  Formål 

La Humla Suse vil være en forening som arbeider for økt kunnskap om humler og bedre 

kår for dem.  

 

§4  Organisasjonsform 

4.1 La Humla Suse er en forening registrert i Enhetsregistret. Foreningen har medlemmer 

som betaler kontingent. 

 

§5 Årsmøtet 

5.1   Årsmøtet er foreningen øverste besluttende organ. 

5.2   Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling med sakspapirer 

skal sendes ut senest fire uker før årsmøtet. 

5.3   Årsmøtet behandler følgende saker: 

    a)    Valg av møteleder og referent. 

    b)    Årsmelding og regnskap. 

    d)    Valg av to styremedlemmer.  

    f)    Valg av valgkomitéen bestående av to personer, som utpekes for 

           to år av gangen og vekselvis slik at ikke alle skiftes ut samtidig.  

           Forslag til medlemmer av valgkomiteen fremmes for årsmøtet av 

           valgkomiteen. 

5.4   Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av foreningens medlemmer 

           er til stede.  

           Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

           dobbeltstemme. 

5.5   Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sekretariatet i 

           hende senest seks uker før årsmøtet. 

5.6   Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig. Det kan 

           ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står oppført på 

           dagsorden.   

5.7   Mellom årsmøtene holdes det jevnlig kontakt via e-post og 

            telefon, og møter gjennomføres ved behov. 

 

 

§6   Styret  

6.1 Foreningens styre skal ha fra tre til ti medlemmer. Styret består av leder, tre 

nestledere og seks faste medlemmer. Styremedlemmene er valgt for 2 år (jf. note 1).  



6.2 Mellom årsmøtene har styret ansvaret for praktisk gjennomføring av vedtak og 

oppfølging av løpende saker.  

6.3 Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til 

stede, og leder og/eller nestleder er representert.  

6.4 Referat fra møtene skal sendes til alle representantene i foreningen.  Om det ikke er 

kommet innsigelser på referatet innen to uker etter utsendelse, er dette gyldig som 

arbeidsgrunnlag (jf. note 2).  

 

§7 Sekretariat 

Så lenge økonomien tillater det, skal La Humla Suse ha et sekretariat med en betalt 

leder. Leder har ansvaret for gjennomføringen av strategi og andre vedtak fattet av 

årsmøtet. Leder skal også lede foreningen og bygge nettverk med andre som jobber for å 

ta vare på humlene våre. Andre medlemmer vil få godtgjørelse gjennom aktivitetsmidler 

som tilføres foreningen.  

 

§8  Økonomi 

La Humla Suse skal i størst mulig grad drives ved hjelp av eksterne midler og gaver.  

 

§9  Vedtektsendringer  

9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet. 

 

§10  Oppløsning  

10.1 La Humla Suse kan oppløses på årsmøtet ved 2/3 flertall.  Foreningens midler gis da 

til en organisasjon med lignende formål som La Humla Suse. 

 

Endringer årsmøte 7. april 2015  

Note 1.  

Gammel tekst: «Foreningens styre skal ha fra tre til åtte medlemmer. Styret 

består av leder, nestleder og to faste medlemmer.  

Styret konstituerer seg selv med leder. Styremedlemmene er valgt for 2 år.  

Første gang gjelder oppnevnelsen for 3 medlemmer for 1 år. I valget 2014 gjelder 

oppnevnelsen nye medlemmer for 2 år.» 

Ny tekst: «Foreningens styre skal ha fra tre til ti medlemmer. Styret består av 

leder, tre nestledere og seks faste medlemmer. Styremedlemmene er valgt for 2 

år.» 

Note 2. Endret nummerering på punktene under §6 Styret. 

 

 

Oslo, 30. mars 2015 

 

La Humla Suse 

v/ leder Toril Mentzoni 

Melumveien 1, 0751 Oslo 

E-post: toril@lahumlasuse.no 

Telefon: 91 84 42 25 

http://www.facebook.com/LaHumlaSuse.NO 
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