
Formål og vedtekter 

Statoil Seniorklubb Sør (SSS). 

Klubbens navn skal være Statoil Seniorklubb Sør. 

1) Alle tidligere ansatte i Statoil Hydro som har sluttet i selskapet på grunn av 

sykdom, alder, eller andre årsaker kan få medlemskap i klubben. 

Enker/enkemenn kan også få opprettholde sitt medlemskap under forutsetning 

av at de har betalt sitt medlemskap. 

Det er kun tidligere ansatte som har stemme rett. 

2) Foreningens formål er å være et sosialt og inspirerende tilbud for 

medlemmene og besørge tilknytning til tidligere arbeidsplass og kolleger. 

3) Foreningens styre velges av medlemmene. Og skal bestå av 4 personer, som 

er 

Leder, nestleder, kasserer og styremedlem. 

Leder har dobbel stemme i styreavgjørelser. Styret konstituerer seg selv. 

Det skal også velges revisor og et valgstyre på 2 personer. 

4) Ved første ordinære valg velges leder og kasserer for to år, og de to øvrige 

for 

1 år. Ved senere valg velges alle for to år av gangen. Dette for å opprettholde 

kontinuiteten  i styret. 

Valgstyret skal på forhånd ha forespurt villige kandidater. 

Valget godkjennes på årsmøtet. 

Fram til først valg avholdes ledes klubben av et utpekt interim styre. 

5) Ordinært årsmøte avholdes hvert år, og medlemmene innkalles 

Med minst en måneds varsel. På årsmøtet fremlegges årsrapport 

Og revidert regnskap for godkjenning. 



Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være i styret i hende 

senest 2 uker føre årsmøtet. 

Saker som skal behandles på årsmøtet er: 

Godkjenning av dagsorden. 

Årsmelding. 

Revidert regnskap. 

Godkjenning av styremedlemmene. 

Valg av Revisor. 

Valg av Valgkomite. 

6) Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner det påkrevet, 

eller at 

1/4 av medlemmene forlanger det. Det ekstra ordinere  årsmøtet skal kun 

behandle  de saker som er satt på  dagsorden.  Endring av disse vedtektene kan 

kun  skje på ordinert årsmøte. Forslag til endringer skal være styret i hende 

minst en måned føre årsmøtet. Endringer krever minst 2/3 flertall av de 

stemmeberettigede. 

7) I tilfelle av oppløsning av klubben, tilbakeføres eventuelle rester av tilskudd 

fra arbeidsgiver/pensjonsgiver til denne. 
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