Lover for Lier Historielag. Rev. 23.02.17
Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21.
februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008, 21. februar 2013 og 23.februar 2017.
§1 Formål
Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta
vare på alt som har betydning for Liers historie og som kan fortelle om folks livsvilkår
gjennom tidene.
§2 Virksomheten
For å nå målet kan laget, eventuelt i samarbeid med aktuelle kommunale organer og
andre organisasjoner, arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av
muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier, gjenstander og annet av
historisk interesse. Arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i
kommunen. Arbeide for utvikling av bygdetunet gjennom Stiftelsen Lier Bygdetun.
Laget kan utgi medlemsblad og historiske skrifter. Årlig utgis årbok som foreligger til
årsmøtet. Årboka inngår i kontingenten.
§3 Medlemskap
Laget skal stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.
§4 Medlemmer
Medlemmer av laget er:
a. Hovedmedlemmer
b. Husstandsmedlemmer
Medlemmene betaler den årlige kontingent fastsatt av årsmøtet.
§5 Styret
Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Leder, nestleder,
kasserer, sekretær og 1 styremedlem. Styret konstituerer seg selv. Unntatt leder som
velges særskilt på årsmøte
Styret kan opprette et eget arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og kasserer. Det
oppnevnes arbeidsgrupper og komiteer etter behov. Styret er beslutningsdyktig når
leder og minst 2 styremedlemmer er til stede. Det skal føres protokoll over alle møter
og vedtak. Leder innkaller til styremøte med minst 3 dagers varsel.

§6 Regnskap
Regnskap skal føres for hvert kalenderår og legges fram på årsmøtet i revidert stand til
godkjenning.
§7 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det kunngjøres med 14 dagers
skriftlig varsel og eventuelt annonser. Årsmøtet skal behandle:
1 Valg av referent og to til å underskrive protokollen
2 Årsmelding
3 Revidert regnskap og forslag til budsjett.
4 Kontingent
5 Valg
6 Innkomne forslag – sendt styret seinest 8 dager før årsmøtet.
Lovendringer som fremmes til årsmøtet må være innkommet til styret minst 1 mnd. før
årsmøtet. Dette vedlegges årsmøteinnkallingen. Stemmerett på årsmøte har alle som
har betalt kontingent for siste år.
§8 Valg
a. Leder velges av årsmøtet for 1 år.
Valget av leder skal være skriftlig hvis det er fler enn en kandidat.
b. 4 styremedlemmer velges for 2 år.
2 av styremedlemmene er på valg hvert år.
c. 3 varamedlemmer velges for 1 år.
d. 2 revisorer velges for 2 år. 1 på valg hvert år.
e. 3 medlemmer med 3 varamedlemmer til styret for Stiftelsens Lier Bygdetun velges for
2 år. 2 og 1 på valg annethvert år. Gjelder både medlemmer og varamedlemmer.
f. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges til styret i Lars Sørums samlinger for 2 år
slik at 1 medlem og 1 varamedlem velges hvert år.
g. Valgkomiteen på 3 medlemmer velges for 3 år, 1 på valg hvert år, 1 varamedlem for 1
år.
Styret fremmer forslag på valgkomite til årsmøtet.

§9 Ekstraordinært årsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det eller minst 10
Stemmeberettigede krever det. Innkalling og varsel som for vanlig årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i
innkallingen.
§10 Lovendringer
Lovendringer skal foretas på årsmøte med minst 2/3 flertall. Endringsforslag skal
vedlegges årsmøteinnkallingen.
§11 Oppløsning
Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende ordinære årsmøter beslutter det med
minst 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Stiftelsen Lier Bygdetun.

