
1. Formål.
Venneforeninga Grytøy-Harstad Fergeselskap er en fritt-
stående og upolitisk forening som ved frivillig innsats
arbeider for å overta, ta vare på, besørge restaurert og drifte
lokalbåten M/S GRYTØY, også kalt Grytlandsferga. Båten
skal tilbakeføres etter antikvariske prinsipper til den stand
den var i siste året den gikk i passasjertrafikk i Harstad-
området. I sitt arbeid skal foreninga søke samarbeid med of-
fentlige instanser, ulike institusjoner, firmaer og
privatpersoner, samt beslektede foreninger.

2. Medlemskap.
Enkeltpersoner over 14 år og firmaer kan opptas som
medlemmer. Medlemskapet er gyldig først når årskontin-
genten er innbetalt. Kontingentens størrelse fastsettes hvert
år av årsmøtet, og er ensartet for alle medlemmer. Utmeld-
else må skje skriftlig. Medlemmer som står til rest med kon-
tingent for mer enn et år, blir automatisk slettet av
medlemsregisteret etter èn purring.

3. Årsmøtet.
Årsmøtet er foreningas høyeste myndighet. Ordinært års-
møte avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkal-
lingen skal skje med minst 14 dagers varsel, vedlagt
årsmelding, regnskap og forslag til budsjett for kommende
år. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet med tale- og
stemmerett. Det er ikke tillatt å stemme med fullmakt.
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest
fire uker før årsmøtet, og skal vedlegges innkallingen
sammen med styrets innstilling. Vedtektsendringer krever til-
slutning fra minst 2/3 av de frammøtte som har stemmerett.
Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal være
styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet skal:
wgodkjenne årsoppgjøret (årsmelding/regnskap)
wfastsette budsjett etter innstilling fra styret
wfastsette årskontingenten
wforeta valg av formann, styre og varamedlemmer til styret
wforeta valg av revisor med vararepresentant for denne
wendre vedtektene dersom det foreligger forslag om dette  
senest 4 uker før årsmøtet

4. Styre.
Årsmøtet velger hvert år blant medlemmene et styre be-
stående av leder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer,
samt to varamedlemmer. Formannen velges særskilt, resten
av styret konstituerer seg selv. To av styrets medlemmer må
ha vært med også i det foregående styret. Årsmøtet velger
også en valgkomite på tre medlemmer som skal legge fram
forslag til nytt styre på neste årsmøte. Styret leder foreningas
virksomhet og er beslutningsdyktig med minst fire
medlemmer til stede. Lederen har dobbeltstemme ved
stemmelikhet. Styret innkalles av lederen, eller når minst to
av styrets medlemmer forlanger det. Sekretæren skal føre
protokoll fra møtene, som legges fram på det etterfølgende
møte. 

5. Forvaltning.
Avsluttet regnskap skal foreligge i revidert stand til det
ordinære årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Gjenstander kan foræres til Venneforeninga Grytøy-Harstad
Fergeselskap, men man har også anledning til å deponere
ting i samlingen. I ethvert tilfelle skal det gis en skriftlig
melding om dette med kvittering i to eksemplar. Krever eier
forsikring, må foreninga betale dette.
Det skal også foreligge ajourført liste over alle gjenstander
som eies av foreninga eller er i dens varetekt, med opplys-
ninger om hvor gjenstandene stammer fra. Alle slike opplys-
ninger skal oppbevares sammen med årsmeldinger,
regnskap, møtereferater og annet skriftlig materiale i 
forenigas arkiv. Styrets sekretær har ansvaret for at slike
lister blir ført og oppdatert.

6. Representasjon.
Styret skal sørge for regelmessig informasjon til medlem-
mene, og avholde dugnader og arbeidsmøter med tanke på
restaurering og vedlikehold av M/S GRYTØY. Det er også
styrets ansvar å informere publikum om M/S GRYTØYs 
historie og foreningas virksomhet. Den daglige representa-
sjon foreståes av styret ved lederen, eller utnevnt stedfor-
treder. Medlemmer for øvrig må ikke uoppfordret handle i
eller benytte seg av foreningas navn. Misbruk av foreningas
tillit kan føre til utelukkelse fra tillitsverv i en periode. Ved
grov eller gjentatt forseelse kan slike forhold føre til eksklu-
sjon. Dette må vedtas av årsmøtet etter innstilling fra styret.

7. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrevedtak eller etter
krav fra minst ti medlemmer. Dette avholdes senest tre
måneder etter at lovlig krav er innkommet, og innkalles med
14 dagers skriftlig varsel. På et slikt årsmøte behandles kun
saker som er årsak til innkallingen.

8. Salg og oppløsning.
Salg og avhending av enkeltgjenstander i mindre utstrekning
kan foretas av styret etter vedtak med 2/3 flertall.
Oppløsning av foreninga kan kun foretas på ekstraordinært
årsmøte med tilslutning av 2/3 av de frammøtte med
stemmerett. I tilfelle oppløsning skal private eiendeler
tilbakeleveres til eieren mot forannevnte kvittering (pkt. 5)
hvis dette ønskes av eieren. Venneforeninga Grytøy-Harstad
Fergeselskap sine eiendeler inkludert fartøy tilfaller ved opp-
løsning Grytøy Bygdetun, 9420 Lundenes.
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