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1.1 Vedtekter for Fartøylaget KNM Alta  
 

 
§ 1. Navn 
 
Foreningens navn er Fartøylaget KNM ALTA. Stiftet 12.juni 1995 
 
§ 2. Formål 
 
Fartøylaget KNM ALTA skal arbeide for å ta vare på M314 ALTA etter antikvariske kriterier, og i 
størst mulig grad slik hun fremsto etter endt operativ tjeneste i 1996, men oppgradert i henhold til 
miljømessige og sikkerhetsmessige krav og/eller pålegg fra myndighetene. 
 
Det museale arbeid og virksomhet utføres etter retningslinjer og avtaler med Forsvarets museer. 
 
Det skal legges særlig vekt på: 
 

• Å holde M314 ALTA i sjødyktig stand. 
 

• Fartøylaget skal sørge for fremvisning av M314 ALTA til et bredest mulig publikum. 
 

• Vedlikehold av håndverksmessige og andre tradisjoner, som har tilknytning til denne 
spesielle fartøystypen. 

 

• Samarbeide med Forsvarets museer, Sjøforsvaret og andre fagmiljøer, for å styrke 
Fartøylagets interesser. 

 

• Når det er naturlig, kan Fartøylaget ta initiativ til, eller støtte, opprettelsen av tilsvarende 
fartøylag for andre orlogsfartøyer, som tas ut av tjeneste. 

 
§ 3. Medlemskap 
 
Alle kan etter søknad opptas som medlem av Fartøylaget 
 
Styret avgjør medlemssøknader. 
 
Styret kan si opp et medlemskap med øyeblikkelig virkning og eller regulere et medlems adgang til 
aktiviteter. 
 
Medlemmer som ikke har betalt kontingent for foregående år innen årsmøtet mister sine 
rettigheter, og kan strykes som medlem. 
 
Utmeldelser skal skje skriftlig. 
 
Medlemskap gir adgang til M314 Alta når vaktpersonell er ombord, og når andre arrangementer 
ikke er til hinder for dette. 
 
§ 4. Årsmøte 
 
Årsmøtet er Fartøylagets høyeste myndighet. 
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Årsmøtet er Fartøylagets høyeste myndighet. 
 
Årsmøtet avholdes ultimo januar hvert år. Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel.  
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende senest 15. desember 
året før. 
I årsmøteinnkallingen skal det ligge følgende vedlegg: Styrets beretning, resultatregnskap og 
balanse, årsplan og budsjett, forslag til neste års kontingent, innkomne forslag, samt 
valgkomiteens innstilling til verv som styremedlemmer, styrefomann, revisor og medlemmer i 
valgkomité. Kopi av revidert resultatregnskap og balanse, samt forslag til budsjett og årskontingent 
kan om nødvendig sendes ut etter innkallingen, men innen en kalenderuke før dato for årsmøtet. 
Innkalling og dokumenter til årsmøtet sendes som E-post. 
Saker som skal behandles på ordinært årsmøte er: 

• Konstituering:  

o Godkjenning av innkallingen 

o Valg av møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 

o Vedtaksførhet mht. sum antall frammøtte og fullmakter 

• Styrets beretning 

• Resultatregnskap, balanse og revisors rapport 

• Årsplan og budsjett 

• Årets kontingent 

• Innkomne forslag 

• Valg 
 
§ 5 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall av styrets medlemmer eller når 15 prosent av 
Fartøylagets medlemmer forlanger det. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er ført som dagsorden på innkallingen. 
 
Innkallingen skal skje skriftlig. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 6 uker etter at det er fremsatt krav om det, med 3 ukers 
varsel, dog ikke i perioden 15. juni – 15. august og desember 
 
§ 6 Stemmerett på Årsmøter 
 
Hvert medlem har 1 en stemme, og kan møte med 1 en skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet har 
møteleder dobbelt stemme. 
 
§ 7. Valg 
 
Valg Årsmøtet velger styremedlemmer slik at styret består av 5 personer.  
 
Styremedlemmene velges for 2 år slik at 2 velges det en året, og 3 velges det andre året. Valget 
foretas ved skriftlig avstemming, når det er flere kandidater enn det som skal velges.  
 
Styreleder og nestleder i styret velges særskilt, for 1 år, blant de kommende styremedlemmene.  
Kandidatene må ha sagt seg villig til å påta seg vervene. 
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Det velges 2 varamedlemmer for 1 år.  
 
Revisor og valgkomité med minst 2 medlemmer velges for 1 år.  
 
Valgkomitéen velger selv sin leder. 
 
Forslag på kandidater til ulike verv presenteres for valgkomiteen som utarbeider ulike forslag. 
 
§ 8 Styrets oppgaver 
 
Styret i Fartøylaget er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styret oppnevner skipssjef. Skipssjefen kan innkalles til styremøter. 
 
Varamedlemmer innkalles til styremøter. 
 
Styret kan oppnevne daglig leder av Fartøylaget. Daglig leder kan innkalles til styremøter 
Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller grupper til spesielle oppgaver, og kan også knytte til seg 
spesielle rådgivere på særskilte arbeidsområder. 
 
For å være beslutningsdyktig må minst 3 stemmeberettigede være tilstede. Ved minimum 
fremmøte kreves enstemmighet for å fatte gyldig vedtak. 
 
§ 9 Endring av vedtektene1 
 
Endring av vedtektene kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med to tredjedels 
Flertall. 
 
§ 10 Kommersiell virksomhet 
 
Det er ikke tillatt uten samtykke fra styret, å utnytte Fartøylagets navn, kontakter eller virksomhet 
forøvrig i kommersiell sammenheng. 
 
§ 11 Oppløsning av Fartøylaget KNM ALTA 
 
Med to tredjedels flertall, på to på hverandre følgende årsmøter, kan Årsmøtet bestemme at 
Fartøylaget oppløses. Det tilligger det siste Årsmøtet å beslutte hva som skal skje med 
Fartøylagets midler, arkiver, m.v. 
 

                                                
1 Revidert 1998, 2006, 20.03.10, 19.03.11, 22.04.2017 og siste gang 30.11.2017 
 


