
Vedtekter for Spelemannslaget De frilynde  
Med justeringer vedtatt på årsmøtet den 28. november 2001, 12. januar 2011  
og 3. februar 2016. 
 

1. Formål 
De Frilynde har som formål å samle utøvere av folkemusikk  og andre interesserte i Follo for 
å ta vare på de lokale spilletradisjonene og andre folkelige musikkformer. 
 

2. Virksomhet 
Laget skal selv og i samarbeid med andre lag arrangere sammenkomster med spill, sang og 
dans, drive opplæringsarbeid og ta opp spørsmål som kan fremme folkemusikken og andre 
folkelig musikkformer. 
 

3. Tilknytning 
Laget og lagsmedlemmene skal være medlem av FolkOrg. 
 

4. Styret 
Styret skal være sammensatt av en leder og to faste medlemmer. Lederen blir valgt av 
årsmøtet for ett år. De to  styremedlemmene, en kasserer og en sekretær blir valgt for to år, 
slik at en av dem er på valg hvert år. 
 

5. Årsmøtet  
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar. Alle saker som skal avgjøres her må være 
oppført på saklisten. Saklisten må bekjentgjøres for medlemmene gjennom rundskriv senest 
to uker før møtet blir holdt. Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende minst to uker 
før møtet, og dato for møtet må være kunngjort for medlemmene i god tid før den fristen. 
 
Alle som har betalt kontingent til laget foregående år har stemmerett på årsmøtet. 
 
Årsmøtet behandler forslag til årsmelding og regnskap fra styret for siste regnskapsår. Videre 
vedtar årsmøtet eventuell justering av medlemskontingent for kommende (påbegynt) 
arbeidsår. 
 
Årsmøtet setter hvert år ned en valgnemnd på to medlemmer, som kommer med forslag til 
nye tillitsfolk i laget. 
 

6. Signatur og prokura 
Styret i fellesskap har signaturrett for laget i alle saker.  Styreleder har prokura for alt som 
gjelder vanlig drift i laget, med unntak av saker som gjelder pantsettelse og fast eiendom. 
 

7. Ekstraordinært årsmøte 
Det skal holdes ekstraordinært årsmøte dersom styret finner at særskilte grunner gjør det 
nødvendig, eller dersom minst en tredjedel av medlemmene krever det. 
 

8. Oppløsning 
Laget kan løses opp av årsmøtet med minst to tredjedels flertall. Dersom laget blir oppløst, 
eller av andre grunner ikke er i drift, skal FolkOrg midlertidig ta vare på lagets eventuelle 
aktiva. Dersom det innen fem år blir etablert et nytt lag som arbeider etter samme 
retningslinjer og er medlem av FolkOrg, skal de overta lagets aktiva. Hvis ikke så skjer, kan 
FolkOrg disponere midlene til beste for folkemusikken i Follo. 
 

9. Endring 
Disse vedtektene kan kun endres av årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte med minst to 
tredjedels flertall. 


