VEDTEKTER
FOR

Odd Fellow Klubben

Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012

Side 1

1: NAVN
Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet
symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet.
2: FORMÅL
Formålet med Klubben er å samle Ordenssøstere og
Ordensbrødre til møte og sosialt samvær i den tiden disse
oppholder seg på Gran Canaria. Gjennom dette å medvirke til
kontakt mellom Ordensmedlemmer og å opprettholde
Ordenens målsetning innenfor Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet.
3: MEDLEMSKAP
Medlemskap og tilgang til Klubbens møter skal være åpent for
alle brødre og søstere som legitimerer å være tilsluttet IOOF.
Medlemskapet bekreftes ved kvittering på betalt
medlemskontingent.
Det føres medlemsoversikt med medlemmenes navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse og Logens navn.
4: MEDLEMSKONTIGENT
Kontingenten for faste medlemmer fastsettes av årsmøtet etter
innstilling fra styret.
Ikke – medlemmer betaler en kontingent for hvert møte som
de deltar på. Størrelsen på denne kontingent fastsettes av
årsmøtet etter innstilling fra styret.
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5: MØTER
Møtene holdes hver uke på bestemt ukedag i tidsrommet
november til mars, etter oppsatt terminliste.
Opplegg og innhold i møtene tilrettelegges av klubbens leder
ut fra følgende ramme:
a)
Offisielt møte som behandler Klubbsaker . Under
denne sekvens innlegges også etisk post hvor det bl.a. kan
holdes innlegg om ordenen, korte foredrag eller kåseri, dikt
o.a. Slike ting avtales med Lederen på forhånd.
b)
Sosialt samvær. Umiddelbart etter det offisielle møte
avholdes sosialt samvær med fritt og varierende innhold ut fra
medlemmenes ønsker. Under det sosiale samvær kan det
legges til rette for enkel servering. Under det sosiale samvær
kan Søstrenes og Brødrenes ledsagere delta
6: LOKALISERING AV MØTENE
Klubbens møter skal avholdes i Mogan kommune
Styret skal sørge for avtale om lokale som er egnet ut fra
økonomiske og praktiske hensyn.
Fortrinnsvis bør lokaliseringen tilrettelegges både ut fra
hensynet til avviklingen av møtets offisielle del og av hensyn
til sosialt samvær med bevertning.
7: BEKJENTGJØRELSE AV MØTENE
Styret skal på best mulig måte gjøre klubbens møter kjent slik
at Ordensmedlemmer både på Gran Canaria og i Norden får
kjennskap til dette.
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8: ÅRSMØTE – VALG
Årsmøte avholdes innen utgangen av februar og skal behandle
vanlige årsmøtesaker.
Forslag fra medlemmer som ønsker saker behandlet på
årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før møtet.
Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet forelegges
medlemmene 1 uke før møtet.
Nominasjon av de styremedlemmene og vararepresentantene
som er på valg holdes på møtet forut for årsmøtedagen.
Etter nominasjonsnemndens forslag kan det fremmes
benkeforslag på kandidater til styret.
Ingen kandidat kan foreslås som ikke på forhånd er forespurt.
Nominasjonsnemnda må sørge for at det i mulig utstrekning er
kontinuitet i styresammensetningen, og at det er best mulig
fordeling i vervene mellom Søstre og Brødre. Vervet som
leder skal ved hvert valg veksle mellom Søster og Bror, i den
utstrekning det er tilgang på villige kandidater..
Det nye styret trer i arbeid fra første møte etter årsmøtet. Dette
møte arrangeres i fellesskap mellom det avgående og det nye
styret.
Det nomineres og velges en Nominasjonsnemnd på 3
medlemmer. Leder i nemnden bør være et tidligere
styremedlem.
Det nomineres og velges to revisorer til revidering av
Klubbens regnskap og en redaktør til
Klubbenshjemmeside/nettavis.
Alle valg gjelder for en toårsperiode. Ved spesielle tilfeller
kan årsmøtet gjøre unntak fra toårsregelen.
På årsmøtet kan det ikke fremsettes forslag på kandidater.
Adgang til årsmøtet har alle Ordensmedlemmer, men det er
kun godstående medlemmer av Klubben som har stemmerett.
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Oversikt over valgte representanter sendes Storlogene i De
Nordiske land sammen med årsrapporten.
8.2 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det
påkrevd – eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 3
ukers varsel. Saksliste og saksdokumenter forelegges
medlemmene 1 uke før møtet.
9: STYRET
Til styre kan velges godstående medlemmer av Klubben.
Styret skal bestå av Leder, Nestleder, Sekretær og Kasserer,
samt 1.og 2. vararepresentant til styret.
Vararepresentantene innkalles fast til styremøtene og har
uttalelse og forslagsrett.
I Lederens fravær fungerer de andre av styret i følgende
rekkefølge:
Nestleder – Sekretær – Kasserer .
Ved forfall trer vararepresentantene inn i styret etter valgt
rekkefølge og erstatter rollen til den av styret som er
fraværende.
Styret utnevner for en toårsperiode Inspektør, Indre vakt, Ytre
vakt og Musikansvarlig med assistenter.
Etter behov kan styret foreta utnevnelser til ulike oppgaver.
Ingen må utnevnes uten på forhånd å være forespurt.
Styrets leder, eller den som fungerer for denne, har ved
avstemming dobbeltstemme.
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10: STYRETS ARBEID OG FUNKSJONSOMRÅDE
Lederen og i dennes fravær fungerende leder er ansvarlig for
møtets opplegg, innhold og avvikling innenfor de områdene
som er fastlagt i punkt 5 foran.
Sekretæren fører møteprotokoll, samt foretar andre oppgaver
som blir pålagt av Klubbens leder.
Sekretæren fungerer også som Klubbens arkivar.
Kasserer fører medlemsoversikt og sørger for innkreving av
kontingent, betale regninger og føre regnskap. Alle
utbetalinger skal være forelagt i møte for godkjenning.
Anskaffelser gjøres av styret.
Styret utarbeider årsrapport over klubbens arbeid i
kalenderåret og legger denne frem for godkjenning på
årsmøtet.
Lederen er ansvarlig for at rapporten blir sendt Storlogene i De
Nordiske land.
Styret kan utnevne nemnder for spesielle oppgaver.
Det utarbeides stillingsbeskrivelse med arbeidsoppgaver og
ansvarsområder for de valgte og utnevnte verv.
11: FORHOLDET TIL ORDENEN
Klubben er frittstående og kan ikke forplikte Ordenen på noen
som helst måte, verken muntlig eller skriftlig.
Klubben skal arbeide innenfor dennes vedtekter.
Ordenssymboler, Ordenstitler og andre Ordensbestemmelser
skal ikke benyttes innenfor klubbens arbeide.
I ordensspørsmål skal dette taes opp med Den Danske
Storloge, som også skal holdes orientert om klubbens arbeide.
Etter avholdt årsmøte sendes godkjent årsrapport for
kalenderåret til Storlogene i De Nordiske land.
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12: OPPLØSNING
Dersom 2/3 av Klubbens registrerte og godstående
medlemmene krever det, kan Odd Fellow Klubben Tres
Encanedados opphøre. Det skal da avholdes skriftlig
avstemming blant de stemmeberettigede medlemmene.
Klubbens midler anvendes ved en eventuell oppløsning slik:
a) Dersom det på opphørstidspunktet er opprettet
Ordensenhet av Odd Fellow Ordenen på
Gran Canaria skal midlene overføres som gave til denne
enheten.
b) Dersom det på et eventuelt opphørstidspunkt ikke er etablert
Ordensenhet som nevnt i foranstående punkt skal midlene
overføres som gave til Den Norske Sjømannskirken i
Arguineguin.
13: IKRAFTTREDELSE - ENDRINGER.
Endringer av disse vedtekter kan kun gjøres på årsmøte og
med to tredjedels flertall av fremmøtte medlemmer.
Disse vedtekter med eventuelle endringer trer i kraft så snart
de er godkjent av årsmøtet.
Vedtektene sendes til orientering til Storlogene i De Nordiske
land
Disse vedtekter er godkjent i Klubbens møte den 22. januar
1998 og med endringer godkjent på årsmøte den 23. februar
2000 , den 25. februar 2004 og den 23. februar 2005 og 18.
Februar 2009 og 22.februar 2012
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