LOVER FOR HAMNØENS TINGDOMSLAG
revidert 16. mars 1996

1.

har til mål å samle menn og kvinner som har
fylt 15 år til gjensidig underhotdning. Drive opplysningsarbeide og ellers g3øre sitt beste for å fremme et sunt og
innholdsrikt ungdomslag.
HamnØens ungdomslag

2.

Laget søker å nå sitt måI ved å holde foredrag, diskusjoner,
opplysninger, sangøvelser, leker og et håndskrevet blad samt
f ilmer som er å f å t.il låns.
3.

Størrelsen av den årlige medlemskontigent fastsettes av
møte (årsmøte) for hvert år.

medlems-

4.

Styret består av formann, viseformann, sekretær, kasserer og 1
styremedlem. Det velges også 2 varamenn og 2 revisorer. Styret
sammenkalles når formannen ønsker det, eller på begjering av
minst 3 av de øvrige styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig
når 4 medlemmer er tilstede. Ved tikt stemmet,all er formannens
dobbeltstemme avgjørende, dog ikke ved valg.
5.
Formannen velges først av medlemmene, så
mer. $tyremedlemmene velges for 2 - to -

de øvrige styremedlemår av gangen, merr slik
at Lo er på valg hvert år. Valgene skal foregå med stemmeseddel.
6.

Lagets medlemmer plikter å vise en sømmelig og forøvrLg høvisk
god opptreden så vel i lagets sarnmenkomster som utenfor.
Medlemmer som i særlig grad overtrer denne regel kan utstøtes av

laget etter beslutning av medlemsmøLe. slik suspensjon krever
2/3 frertalr av medlemsnøtets deltakere og gjelder for ett år.
7.

styret gies rett tir å reie huset til utenforstående, ti1
foredrag, forelesninger, fest erler dans. Leien avgjøres og
fastsettes av styret.

Laget holder fest til

8.

finner det nødvendig.

inntekt for laget, så ofte

som

styret

9.

Kassereren føter lagets regnskaper samt legger det frem på
årsmøtet i revidert stand.

10.

Alle lagets avgjøre\ser vedtas
de møtende medlenrmer.

med

allminnelig stemmeflertall av

11.

Forslag til

forandringer av lagets lover må være innkommet en
måned før årsmøte, og må vedtakes med 2/3 stemmefrertarl
av de
fremmøtte.

12.

Barn under 15 år har ikke adgang tit
kI. 21.00 uten foresatte.

lagets foretagende etter

