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§ 1. Navn.
Foreningens navn er Venneforeningen for Kjeller Aerodrome, til daglig kalt
Kjellervenner.
§ 2. Formål
Venneforeningen for Kjeller Aerodrome skal
 bidra til utviklingen av Kjeller flyplass.
 være et forum for personer og som ønsker å utvikle Kjeller flyplass til et
flygende museum.
 bevare og belyse historien om Kjeller flyplass
 tilby møteplasser for alle som er interessert i fly og flyhistorie
§ 3. Medlemmer
 Personlige medlemmer og familier


Æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer



Foretak, foreninger og forbund, offentlige og private institusjoner

Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Kontingent kreves inn i årets første kvartal
med inntil to purringer. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent 2 år på rad, strykes
av medlemslistene.
Æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer betaler ikke kontingent.
§ 4. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste organ.
Årsmøtet innkalles av styret med 1 en - måneds skriftlig varsel med, dagsorden
og saksdokumenter. Om minst 10 medlemmer krever det, skal styret innkalle til
årsmøte innen to måneder etter at kravet er mottatt.
Årsmøtet ledes av styrets leder, eller, ved forfall, av et annet styremedlem, valgt
av årsmøtet.
Personlige medlemmer og de oppnevnte representanter har hver sin stemme ved
fremmøte. Foretak, foreninger, forbund og institusjoner og familier utøver sin
stemmerett gjennom hver sin oppnevnte representant som innmeldes og
registreres på årsmøtet. Stemmeretten er betinget av at innkrevd kontingent er
innbetalt innen 31.desember det foregående år.
Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.
Årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år.

§ 5. Årsmøteavvikling Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Styrets beretning
2. Regnskap og revisors beretning
3. Kontingent og budsjett
4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret
5. Valg av styreleder
6. Valg av valgkomité
7. Forslag om endring av vedtektene
8. Saker som styret fremlegger
9. Saker som medlemmene har fremmet innen utgangen av januar måned.
§ 6. Styret
Styret leder foreningens virksomhet og disponerer dens midler etter årsmøtets
anvisning.
Styret består av 5 personer:
 Styrene for veteranflygruppa, KFF og Kas (Kjellervenners stiftere) peker ut
hver sin representant til Kjellervenners styre.
 To personer velges på årsmøtet fra Kjellervenners medlemsliste. De velges
for to år ad gangen, men slik at de ikke trer ut av styret samtidig
 Styreleder velges på årsmøtet blant de fem styremedlemmene.
 To varamedlemmer velges for et år ad gangen
Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede. Dets
beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme
utslaget.
§ 7. Vedtektsendringer
Denne paragrafen kan ikke endres uten at Veteranflygruppa, Kjeller Flyhistoriske
forening og Kas har anbefalt endringen.
Styrets forslag til endring av vedtektenes øvrige bestemmelser skal forelegges
Veteranflygruppa, Kjeller Flyhistoriske forening og Kas innen utgangen av januar.
Deres uttalelse skal fremlegges i årsmøtet som deretter kan beslutte endring
med 2/3 flertall blant fremmøtte.
§ 8. Oppløsning
Oppløsning kan besluttes i ekstraordinært årsmøte innkalt med 3 måneders
varsel med et stemmetall tilsvarende 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede
medlemmer. Det skal derpå holdes nytt årsmøte innen en måned hvor
oppløsningsforslaget er eneste sak. Dette årsmøtet kan avgjøre saken med
simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.
Ved oppløsning fordeles foreningens aktiva og passiva mellom Veteranflygruppa,
Kjeller Flyhistoriske forening og Kas.
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