
 

Vedtekter for Oslo Badstuforening (Badstuforeningen)  

Foreningens vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 07.12.2016 og revidert første gang på årsmøtet 
31.01.2018, revidert annen gang på årsmøtet 31.01.2019, revidert tredje gang på ekstraordinært 
årsmøte 23.6. 2020, og revidert fjerde gang på årsmøtet 28.01.2021 og femte gang på årsmøtet 
31.01.22. 

§ 1 Navn 
1.1 Foreningens navn er Oslo Badstuforening med organisasjonsnummer 918 303 391 og med 
tilhørighet i Oslo.  

§ 2 Formål 
2. 1 Foreningens formål er å legge forholdene til rette for helårsbading og badstue på en måte som 
sikrer allmennheten best mulig tilgang til badstue og lavterskel friluftsliv. Det skal legges vekt på å få 
etablert tilbud som når brede grupper.  

§ 3 Styret  
3.1 Styret leder foreningen mellom årsmøtene. 
3.2 Styret består av leder, nestleder og syv ordinære styremedlemmer, inkludert to representanter fra 
de ansatte. 

Leder velges for ett år og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger. Øvrige styremedlemmer velges for 
inntil to år av gangen, og kan normalt gjenvelges to ganger. Sammenhengende antall år i styret skal 
normalt ikke overstige seks år.  

Ansattes representanter velges av de ansatte på den måten de ansatte finner det hensiktsmessig.  

Styresaker er vedtatt ved alminnelig flertall, og styret er beslutningsdyktig ved oppmøte av minst tre 
styremedlemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

Styret velger en økonomiansvarlig blant sine medlemmer. 

Godkjente referat fra styremøter skal gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer. 



3.3 Alle foreningens medlemmer er valgbare som medlemmer av styret. 
3.4 Hvis styreleder ikke sitter hele sin valgperiode, overtar nestleder stilling som styreleder frem til 
neste årsmøte.  
3.5 Styret kan selv nedsette utvalg. 
3.6 Styret beslutter og vedlikeholder foreningens regler for samvær. 
 
§4 Generalsekretær og styret 
4.1 Styret ansetter foreningens generalsekretær og fastsetter dennes vilkår.  Generalsekretæren skal 
ansettes i en åremålsstilling jf. arbeidsmiljøloven § 14-10, i utgangspunktet for fem år med mulighet for 
forlengelse.  
4.2 Administrasjonen ledes av generalsekretæren. Generalsekretæren har møte-, forslags- og talerett på 
styremøter og årsmøtet. Generalsekretæren representerer Oslo Badstuforening sentralt utad i saker 
som inngår i den daglige ledelse. 
4.3 Generalsekretær og styreleder har hver for seg prokura og signaturrett på vegne av foreningen. 
 
§ 5 Medlemskap  

5.1 Medlemskap i foreningen er åpent for alle. Man er medlem når man har betalt 
medlemskontingenten. Medlemskap gjelder fra kalenderår til kalenderår. 
5.2 Medlemskap gir rabatt på bruk av foreningens badstuer og stamper. Medlemskap gir 
møte-, forslags- og stemmerett på foreningens årsmøte, og man kan bli valgt inn i 
foreningens styre. Medlemmer har også rett til å delta på foreningens styremøter unntatt 
ved behandling av spesielle saker som ikke egner seg for åpen behandling, for eksempel ved 
diskusjon om potensielle forretningshemmeligheter eller personsensitive opplysninger. 
5.3 Styret kan utnevne æresmedlemmer av foreningen. Til grunn skal det ligge en 
ekstraordinær innsats for foreningen.  

§ 6 Årsmøtet  
6.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes en gang årlig før utgangen av 
mai. 
6.2 Informasjon om tid og sted for årsmøtet skjer ved nyhetsbrev til medlemmene senest tre uker før 
årsmøtet.  
6.3 Forslag til årsmøtet, inklusive forslag til styremedlemmer og varamedlemmer, sendes styreleder 
senest en uke før årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet skal være offentliggjort på hjemmesiden senest 
sju dager før årsmøtet. 
6.4 Dagsorden for det ordinære årsmøtet inneholder minst følgende punkter: 

• Styrets beretning 
• Fremleggelse og godkjenning av regnskap 
• Fremleggelse av budsjett for det kommende år 
• Valg av styre og valgkomite 
• Innkommende forslag 
• Eventuelt. 



6.5 Stemmeregler 

Alle medlemmene som møter på årsmøtet har stemmerett. 

Valg av styret skjer ved håndsopprekking med mindre en av de fremmøtte krever skriftlig 
avstemming. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

6.6 Det utarbeides en protokoll underveis som godkjennes av to styremedlemmer. 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
7.1 Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret ser det nødvendig eller når minst femti 
medlemmer krever det ved skriftlig anmodning. 

7.2 Den ekstraordinære generalforsamlingen skal finne sted senest en måned etter krav og varsles på 
foreningens hjemmeside eller nyhetsbrev senest to uker før det holdes. 

§ 8 Valgkomité 

Valgkomitéen består av tre medlemmer. Medlemmene sitter i to år, og velges av årsmøtet. Det er styret 
som innstiller medlemmer av valgkomitéen, og komitéen konstituerer seg selv.  

§ 9 Økonomi 
9.1 Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Foreningens midler anvendes til daglig drift 
av foreningene og til formål til foreningens beste, som vurdert av styret. Midler kan også disponeres 
til gjennomføring av vedtak fra årsmøtet. 
9.2 Følgende beslutning skal godkjennes av årsmøtet: 
1. Salg av foreningens aktiva 
9.3 Regnskapsåret er fra 1.1-31.12 

§ 10 Eierskap 
10.1 Foreningen står ansvarlig for drift og vedlikehold av foreningens eiendeler. 
10.2 Foreningen eier seg selv. 
 
§ 11 Oppløsning av foreningen 

11.1 Beslutning om at foreningen skal oppløses krever vedtak på to årsmøter, hvor det første er et 
ordinært årsmøte og det påfølgende er ekstraordinært. Det skal gå minst 14 dager, men ikke mer enn 
30 dager mellom hvert vedtak. Vedtaket krever ¾ flertall av de fremmøtte.  
11.2 Hvis foreningen oppløses gis dens midler til allmennyttige eller kulturelle formål. Vedtak om til 
hvem og hvor midlene skal gis fattes på det første ordinære årsmøtet hvor oppløsningsvedtaket 
fattes jf. punkt 11.1. 
 


