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1. Vestfold Fjordhestlag er et lag av fjordhesteiere og andre som ønsker å være med for å fremme den norske
fjordhesten. Laget er knyttet til Norges Fjordhestlag.
2. Formål og arbeidsoppgaver:
a. Arbeide for at fjordhesten blir mer brukt til forskjellige formål.
b. Fremme interessen for dette ved m.a. lage til kurs , konkurranser og demonstrasjoner i kjøring, ridning,
hovstell, skoing og praktisk bruk.
c. Arbeide for å utvikle passende hesteredskap til forskjellig slags bruk.
d. Arbeide for et bra avlsarbeide i fylket.
e. Arbeide for å få medlemmer, føre medlemslister og kreve inn medlemskontingent.
f. Være med å planlegge og sette i verk saker som Norges Fjordhestlag gjør framlegg om.
3. Styringsvedtekter. Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet i laget. Laget skal ha et styre på fem medlemmer valgt på
årsmøtet. Lederen blir valgt for et år av gangen. De andre styremedlemmene blir valgt for to år. Første gangen går to
styremedlemmer ut ved loddtrekning. Årsmøtet velger også varamedlemmer i nummerorden og to revisorer. Styret skal
konstituere seg selv. Bare medlemmer av laget kan velges inn i styret. Styret kan kalles sammen så ofte lederen finner
det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det. Styret er vedtaksført når minst tre av styremedlemmene møter
og vedtaket er enstemmig. Styret skal føre møtebok.
4. Styret skal lede laget og sørge for at det til enhver tid har oppgaver. Det skal se etter at regnskapet blir ført og
gjennomgått og fremlagt på årsmøtet til godkjenning og sørge for at kontingenten blir krevd inn. Styret skal svare på
alle skriv fra Norges Fjordhestlag.
5. Årsmøtet blir holdt før utgangen av mars måned hvert år og blir bekjentgjort seinest 14 dager på forhånd ved
skriftlig innkalling. Stemmeberettige på årsmøtet er bare de som er medlemmer i lokallaget. Alle vedtak blir når ikke
annet er opplyst, gjort ved vanlig flertall. Blir det likt stemmetall, har lederen to stemmer. Er det likt stemmetall ved
valg, blir valget avgjort ved loddtrekning. Styrets årsmelding skal sendes til Norges Fjordhestlag. Styret velger også
utsending til årsmøtet i Norges fjordhestlag.
På vanlige årsmøter blir det lagt frem og gjort vedtak om følgende:
1. Valg av møteleder
2. Valg av to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Fastsetting av medlemskontingent
6. Valg:
a. Valg av leder
b. Valg av styremedlemmer
c. Valg av minst to varamedlemmer
d. Valg av to revisorer
e. Valg på valgkomité. Komiteen har tre medlemmer som hver fungerer i tre år. Den som har sittet
lengst i valgkomiteen, innkaller komiteen og leder valget. Det velges et nytt medlem til valgkomiteen
til erstatning for lederen som går ut.
6. Andre saker. Fremlegg om saker på årsmøtet må sendes til styret senest 14 dager før årsmøtet.
7. Forandring av vedtektene kan gjøres på årsmøtet med 2/3 flertall av de som møter. Forslag til vedtektsendring må
være sendt til styret innen 31.desember året før.
8. Hvis laget skal løses opp, kan dette bare gjøres på årsmøtet og må ha minst 2/3 flertall blant de fremmøtte. Hvis
laget blir oppløst, skal midlene tilfalle Norges Fjordhestlag, øremerket arbeid for fjordhesten i Vestfold.

