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Vedtekter for Bergen Astronomiske Forening 

§1 Formål 
Bergen Astronomiske Forening (BAF) er en ”non-profit” organisasjon og har til formål å 
fremme interesse for og spre kjennskap til astronomi, og å være et samlingsorgan for 
astronomiinteresserte i Bergen og omegn. Foreningen samarbeider med Norsk Astronomisk 
Selskap (NAS) og Deep Sky Exploration (DSE).  Eventuelt overskudd skal settes av for  
investeringer og anskaffelser i foreningens interesse. 
 

§2 Medlemskap 
2.1 Ordinært medlemskap 
Alle som ønsker det kan ha personlig medlemskap i BAF. Kontingent fastsettes av årsmøtet. 
Medlemskapet omfatter mottagelse av informasjon samt deltagelse på medlemsmøter etc. 
Familiemedlemmer, barn, skoleungdom og studenter betaler halv kontingent. 
Ved innmelding om høsten betales halvparten av normal kontingent. 
 
Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke er betalt innen en frist som settes av 
kasserer. 

2.2 Tidsskrift 
Medlemmer som ønsker det kan gjennom BAF abonnere på medlemsbladet Astro-Rapport 
som utgis av Deep Sky Exploration med bidrag fra bl.a. BAF. 
 

2.3 Suspensjon og eksklusjon 
Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for BAFs formål. Eventuell 
eksklusjon avgjøres av årsmøtet. 
 

§3 Årsmøtet 
3.1 Status 
Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ. 

3.2 Stemmeberettigede 
Personlige medlemmer som har betalt kontingent for det året årsmøtet avholdes, har 
stemmerett. 

3.3 Tidspunkt, innkalling og saker til årsmøtet 
a) Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  
b) Innkallelse til årsmøte skal skje skriftlig minst 21 dager på forhånd. Innkallelsen skal 

vedlegges årsberetning, revidert regnskap og valgkomitéens innstilling.  
c) På årsmøtet kan det bare stemmes over saker som er anført i dagsordenen. Saker som 

ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet. 
d) Senest 7 dager før møtet sendes det ut fullstendig saksliste. 
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e) Endring av foreningens vedtekter gjøres ved 2/3 flertall. Øvrige vedtak avgjøres ved 
simpelt flertall. Dersom ikke annet blir bestemt, trer vedtaket i kraft umiddelbart, med 
unntak av §7.  

f) Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan sende inn sin stemme 
skriftlig eller gi fullmakt til et annet medlem. Ingen kan representere mer enn ett annet 
medlem. Skriftlige stemmer må forevises styret, og godkjennes/forkastes i samsvar 
med de retningslinjer som er gitt i innkallelsen.  

g) Valg av styre skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Ved benkeforslag under 
årsmøtet stemmer møtedeltakerne over hvorvidt de ønsker benkeforslaget valgt inn, og 
i så tilfelle hvem de ønsker skal utgå til fordel for dette. Hver person i benkeforslaget 
skal velges ved særskilt valg. 

 

3.4 Årsmøtets dagsorden 
Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

a) Konstituering:  
1. Åpning  
2. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste  
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen  

b) Årsberetning og revidert regnskap  
c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer  
d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år 
e) Valg:  

1. Leder for 2 år  
2. 2-3 styremedlemmer for 2 år  
3. Dersom styret består av mindre enn 4 personer velges det også ett varamedlem. 
4. 2 valgkomitémedlemmer for 1 år  
5. 1 revisor for 1 år 

 

§4 Styret 
4.1 Status 
Styret skal lede foreningen i samsvar med foreningens formål og vedtak fattet av årsmøtet. 

4.2 Sammensetning, møteavholdelse og beslutningsdyktighet 
a) Styret konstituerer seg i henhold til valgresultatet og fordeler seg imellom vervene: 

sekretær, kasserer, pressekontakt og internettansvarlig. 
b) Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to 

styremedlemmer fremmer ønske om det.  
c) Styremedlemmer har møteplikt.  
d) Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 2 eller flere 

stemmeberettigete.  
e) Varamedlem trer inn som stemmeberettiget ved forfall av styremedlem. 

4.3 De enkelte styremedlemmers ansvarsområder 
a) Styrets leder har det overordnede ansvaret for foreningens drift og styrets arbeid. 

Lederen innkaller til og leder styremøtene. Lederen har ansvar for å få arrangert 
jevnlige medlemsmøter. 
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b) Sekretær skal bistå leder med administrative oppgaver og annet forefallende 
styrearbeid, og overta leders oppgaver når denne er indisponert. Sekretæren fører 
selskapets korrespondanse og referat fra alle møter.  

c) Kassereren fører medlemskartotek og regnskap.  
d) Pressekontakt har overordnet ansvar for kontakt med media angående astronomiske 

hendelser av allmenn interesse, samt å gjøre foreningen kjent. 
e) Internettansvarlig har ansvar for vedlikehold av foreningens websider. 

 

§5 Revisor 
Revisor reviderer regnskapet før innkallelsen til hvert årsmøte. 
 

§6 Valgkomitéen 
a) Valgkomitéen skal, før hvert årsmøte, innstille valgbare styrekandidater i samsvar med 

§3.4 e). Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg 
verv.  

b) Medlemmene av valgkomitéen kan ikke samtidig være medlemmer av styret. 
 

§7 Oppløsning av Bergen Astronomiske Forening 
  

a) Vedtak om oppløsning av Bergen Astronomiske Forening kan kun foretas av to på 
hverandre følgende årsmøter med ett års mellomrom. Vedtaket må ha minst 2/3 
flertall.  

b) Ved oppløsning tilfaller foreningens eventuelle netto aktiva Norsk Astronomisk 
Selskap, Oslo, org. nr. 987629533. Ingen har krav på hel eller delvis tilbakebetaling av 
medlemskontingent. 

c) Ved oppløsning fungerer sittende styre som avviklingsstyre. 
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