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§ 1 Medlemmer
Ryfylke Friluftsråd, som er et eget retts-subjekt, er et interkommunalt samarbeidsorgan etter
§ 27 i kommuneloven bestående av kommunene Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand, Sauda og Suldal. Opptak av nye
medlemskommuner må godkjennes av samtlige medlemskommuner.
§ 2 Formål
Rådets oppgaver er i samarbeid med medlemskommunene, statlige og fylkeskommunale
etater og andre interesserte å virke for:
a)
Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv av forskjellige slag til allment

             
kommuner.
b)
Større forståelse for frilufts områdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse
av friluftsliv.
§ 3 Organisasjonsform
1 Årsmøtet
Rådets høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten
av kommunene er representert. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av
april måned. Til årsmøtet har medlemskommunene adgang til å sende følgende antall
representanter med stemmerett, valgt for den kommunale valgperioden:
Kommuner med inntil 30.000 innbyggere - 2 representanter.
Kommuner med 31.000 50.000 innbyggere - 3 representanter.
Kommuner over 50.000 innbyggere - 5 representanter.
Medlemskommunene har ansvar for å velge et tilstrekkelig antall representanter og
vararepresentanter til årsmøtet, jfr ovenstående.
I tillegg skal medlemskommunene oppnevne to representanter (en av hvert kjønn) som kan
velges som representant og vararepresentant i styret, jfr § 3 pkt 1c. Medlemmer av styret skal
være politisk valgt for den kommunale valgperiode.
Ordinært årsmøte skal behandle følgende:
a.
Styrets årsmelding.
b.
Regnskap og revisjons melding.
c.
Valg - Årsmøtet foretar følgende valg:
11 styremedlemmer med personlige vararepresentanter bestående av en
representant fra hver medlems kommune.
Styrets leder (velges blant styrets medlemmer).
Godkjenne autorisert revisor.
Valgkomite som består av 3 medlemmer.
Valg av komiteer og andre utvalg som er foreslått av styret eller årsmøtet.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.
Styrets leder velges for ett år.
Andre valg skjer for ett år av gangen
d.
e.

Velge årsmøtets leder og nestleder blant de som har stemmerett på årsmøtet.
Andre saker.
Forslag til andre saker må forelegges styret minst 2 uker før årsmøtet. Ved
stemmelikhet på årsmøtet gjør ordførerens stemme utslaget.
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2 Styret
Styret består av 11, medlemmer valgt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene er tilstede. Styremedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.
Innen styret kan det opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av styrets leder og inntil 4
styremedlemmer. Arbeidsutvalget velges av styret for 1 år av gangen.
Arbeidsutvalget kan ikke treffe bindende avgjørelse med mindre styret har gitt fullmakt til
dette.
Styret skal:
a.
Arbeide for å løse de oppgaver årsmøtet har vedtatt.
b.
Forestå rådets administrative og økonomiske drift innenfor vedtatt budsjettramme.
Styrets leder, sammen med 2 av styrets medlemmer, forplikter rådet med sin
underskrift. Styret kan meddele prokura. Styret kan gå ut over vedtatt budsjett når det
er økonomisk tilrådelig.
c.
Styret skal til enhver tid følge opp aktuelle arbeidsoppgaver, sørge for at saker som
skal forelegges årsmøtet blir utarbeidet - jfr. vedtektenes § 3 pkt. 1 - og ellers ta opp de
arbeidsoppgaver som er nevnt under § 2.
d.
Styret vedtar arbeidsprogram for kommende år, eventuelt langtidsprogram.
e.
Styret vedtar drifts og investeringsbudsjett for kommende år.
f.
Styret kan ta opp lån til nødvendige investeringer.
g.
Styret skal sørge for at det føres tilstrekkelig regnskap, og føre protokoll over sine
forhandlinger. I tilfelle stemmelikhet i styret er styreleders stemme avgjørende.
h.
Styret skal sende vedtatt årsmelding og regnskap til rådets medlemmer,
fylkeskommunale og stalige organer.
i.
Styret, sammen med årsmøtets siste valgte Årsmøteleder har anledning til å utnevne
æresmedlemmer av rådet.
§ 4 Utvalg, komiteer, administrasjon
Utvalg som velges av årsmøtet, skal bistå styret ved bearbeidelse av spesielle saker
og fremme forslag til styret om dette. Styret har anledning til å ansette sekretær (daglig
leder) og annen nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram og budsjett som er
vedtatt. Administrasjonen bør ikke tillegges eller kombineres med en enkelt kommunes
administrasjon. Styret skal dog søke kontakt med den enkelte kommune for å få gjennomført
spesielle arbeidsoppgaver, hvis det viser seg praktisk.
Styret fastsetter lønn for de folk som ansettes. Godtgjørelse til styrets medlemmer eller andre
tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet.
§ 5 Økonomi
Kommunene er ikke ansvarlig for friluftsrådet sine plikter ut over den årlige
medlemskontingenten.
For rådets virksomhet stilles opp:

  
       Driftskontingent justeres for
          
a.
Kontingent for medlems kommunene fastsettes for neste års budsjett av
årsmøtet og i samsvar med folketallet ved siste årsskifte. Drifts kontingenten er
kr. 8,65 pr. innbygger.
b.
Investerings kontingent: Foreslås av årsmøtet.
Eventuelt vedtak av årsmøtet om forhøyelse av investerings kontingent for
medlems kommunene må godkjennes av alle disse.
2
Plan for grunnerverv/ sikring/ opparbeidelse.
Grunnerverv bør fortrinnsvis skje etter prioritering sett i fylkessammenheng.
Saker om erverv av spesiell interesse kan tas opp av styret og forelegges for
fylkesfriluftsnemnda til uttalelse. Før avtalen om grunnerverv inngås, skal
vedkommende verts kommune ha høve til å uttale seg.
Utgiftsfordelingen ved grunnerverv eller spesielle tilretteleggingstiltak skal normalt skje
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ved utligning i samsvar med folketallet ved siste årsskifte. Det kan gjøres unntak fra
denne bestemmelse i spesielle tilfeller.
Det forutsettes at alle muligheter for dekning av utgifter til erverv, sikring og eventuell
opparbeidelse av områder ved tilskudd fra stat, fylke eller andre prøves. Styret kan
innføre avgiftsordninger for bruk av enkelte arealer og anlegg hvor dette er mulig, slik
at kommunens tilskudd kan holdes på et rimelig nivå.
§ 6 Forståelse og forandring av vedtektene
Tvist om vedtektenes forståelse avgjøres av en nemnd på 3 medlemmer, herav 1
jurist. Nemnda som oppnevnes av fylkesmannen, skal bestå av personer som ikke har
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Medlemskommunene får tilsendt vedtektsendringene til endelig godkjenning. Svarfrist for
medlemskommunene er 6 uker. Dersom ingen kommune har satt seg i mot endringene innen
denne tid, er vedtektsendringene godkjent.
§ 7 Utmelding av rådet - oppløsning av rådet
Dersom noen av medlems kommunene ønsker å melde seg ut, skal det skje sriftlig etter gyldig
Kommunestyrevedtak og trer i kraft et år etter utgangen av kalenderåret. Et medlem som
trer ut, har intet krav på noen del av rådets eiendeler. Vedtak om oppløsning kan bare skje
  !   $#% &      ' 
oppløsning blir rådets eiendommer og andre verdier å overføre til Rogaland Fylkeskommune.
§ 8 Ikrafttreden
Disse vedtekter trer i kraft fra: 01.01.10
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