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§ 1 Formål
Haldenkanalens Venner er en organisasjon som på ideelt, ikke-kommersielt og upolitisk
grunnlag skal arbeide for:
 bevaring og utvikling av kanalens minnesmerker, natur- og kulturverdier
 tilrettelegging og utvikling av kanalen som attraktivt rekreasjons- og
opplevelsesområde for lokalbefolkning og tilreisende
Med Haldenkanalen forstås i denne forbindelse hele vassdraget fra Aurskog-Høland til utløpet
i fjorden i Halden.
§ 2 Hovedarbeidsområder
 Veteranbåter
 Kultur/historie
 Småbåter og allmennhetens bruk av kanalen
 Opplevelse
 Kunnskapsspredning
 Høringsinstans for saker i tilknytning til foreningens formål
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Haldenkanalens Venner er åpent for enkeltpersoner, foreninger, ideelle
organisasjoner og bedrifter med engasjement for Haldenkanalen og for kommuner tilknyttet
vassdraget.
§ 4 Haldenkanalens Venners organer
1. Årsmøtet
2. Styret
I tillegg avholdes medlemsmøter etter behov.
§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er Haldenkanalens Venners høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen
utgangen av februar. Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag til årsmøtet
kan fremmes av alle medlemmer og må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Styrets formann leder årsmøtet, som skal behandle følgende saker:
1. Styrets årsberetning
2. Revidert årsregnskap
3. Behandle handlingsplan for kommende årsmøteperiode
4. Fastsette kontingentsatsen
5. Behandle saker som styret forelegger og innkomne forslag
6. Velge styrets leder og nestleder
7. Velge styremedlemmer
8. Velge tre varamedlemmer til styret
9. Velge to revisorer
10. Velge tre medlemmer til valgkomiteen

Alle vedtak og valg i Haldenkanalens Venners organer avgjøres med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet benyttes loddtrekning.
Ekstraordinært årsmøte av holdes når styret eller minst ¼ av medlemmene i Haldenkanalens
Venner krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt
for. Skriftlig innkalling vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter skal skje med minst 14
dagers varsel.
§ 6 Styret
Styret består av 5 til 7 medlemmer. Ved valg til styret skal det tas geografiske hensyn. Styrets
leder og nestleder velges hvert år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Ved første gangs
valg velges to medlemmer for ett år og to medlemmer for to år.
Vararepresentantene velges hvert år.
Styret velger elv kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
§ 7 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og da med minst 2/3 av
avgitte stemmer.
§ 8 Oppløsning
Haldenkanalens Venner kan oppløses med ¾ av de avgitte stemmer på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Samme årsmøte gjør med alninnelig flertall vedtak om disponering av
foreningens midler til allmennyttige formål.

