HORDALAND
SIVILFORSVARSFORENING
Innkalling til årsmøte i Hordaland Sivilforsvarsforening 11.04.2019
Styret i Hordaland Sivilforsvarsforening vil med dette innkalle til årsmøte:

Torsdag 11. april 2019 kl. 18.00
Sted:

Hordaland Sivilforsvarsdistrikt (HSFD), Sandbrekketoppen 30, 5225 Nesttun

Formøte kl.18:00 (åpnet for alle)
♦ Presentasjon av Norsk TotalforsvarsForum (NTF) som ny

samarbeidspartner. (Se vedlegg 1)
Ved Hanne Guro Garder, daglig leder i NTF
Årsmøte kl. 19:00 (åpent for alle)
Saksliste:
♦ Valg av ordstyrer og referent
♦ Innkalling og saksliste
♦ Styrets årsberetning 2018
♦ Revidert regnskap for 2018
♦ Budsjett for 2019
♦ Medlemskontigent (Se vedlegg 2)
♦ Valg ifølge vedtektene (Se vedlegg 3)
♦ Forslag om endring av HSFF’s vedtekter (Se vedlegg 4)
♦ Innkomne saker (2 saker fra styret) (Se vedlegg 5)
Årsberetning og regnskap for 2018 vil bli utlevert på årsmøtet.
Innkomne saker fra medlemmene må være styret i hende innen torsdag 28. mars 2019.
Adresse:
Hordaland Sivilforsvarsforening
Postboks 121, Midtun, 5843 Bergen
Epost: oivind@hsff.no
Vel møtt til formøtet og årsmøtet!
Bergen 08. mars 2019
Med vennlig hilsen
Styret i Hordaland Sivilforsvarsforening

Øivind Gaarder
Leder
Postadr.: Postboks 121
5843 Bergen
Epost: post@hsff.no

Adresse: Moldamyrane 81
5267 Espeland
Org.nr.: 989753827

Konto: 3624.52.98301
Tlf.: 47417177
Nettside: hsff.no

Vedlegg 1 (Kort innlegg om NTF)

«Norsk TotalforsvarsForum (NTF) skal arbeide for å gjøre det norske samfunnet mer
robust og mindre sårbart i en krisesituasjon.
Potensielle muligheter for naturutløste hendelser, bortfall av strøm, terroranslag,
digitale angrep, pandemier og krevende sikkerhetspolitisk situasjoner er forhold
som krever en samordnet beredskap.
NTF er opptatt av et totalforsvarskonsept som består av gjensidig støtt, samarbeid
og optimal ressursbruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn.
Totalforsvaret handler også om hvordan hver enkelt kan ta vare på seg og sine,
og vi appellerer til hele befolkningen om å tenke egenberedskap.».
HANNE GURO GARDER
Daglig leder
Postadresse: Pb 1550 Sentrum, 0015 OSLO
Besøksadresse: Bygning 60, Akershus festning
www.totalforsvar.no

Vedlegg 2

HORDALAND SIVILFORSVARSFORENING

Årsmøtet 11. april 2019
Bergen, 07. mars 2019

MEDLEMSKONTIGENT FOR 2018
Styret i HSFF forslår ingen endring av års-medlemskontigenten i HSFF for 2019.
- Medlemmer kr. 250,00
- Støttemedlem, pensjonister kr. 125,00
Medlemkontigenter/satser er gjeldende fra 12. april 2019

Vennlig hilsen
Styret
Hordaland Sivilforsvarsforening

Øivind Gaarder
Leder

Postadr.: Postboks 121
5843 Bergen
Epost: post@hsff.no

Adresse: Moldamyrane 81
5267 Espeland
Org.nr.: 989753827

Konto: 3624.52.98301
Tlf.: 47417177
Nettside: hsff.no

Vedlegg 3 (Gjeldende vedtekter)

Vedtekter for
HORDALAND SIVILFORSVARSFORENING
§1
Foreningens navn er «Hordaland Sivilforsvarsforening».
Foreningen er tilsluttet Norges Sivilforsvarsforbund.
§2
Foreningens formål er å utbre interessen for og kunnskap om sivilt beredskap og
sivilforsvar i overensstemmelse med Norges Sivilforsvarsforbunds formålsparagraf.
Dette gjøres blant annet ved informasjonsvirksomhet, frivillige kurs, møter med
foredrag, filmfremvisning og diskusjon, omvisning og selskapelig samvær.
§3
Som medlemmer opptas så vel utskrevet som ansatt personell i Sivilforsvaret, personer
fra andre organisasjoner og institusjoner som har tilknytning til, eller samarbeider med
Sivilforsvaret, og andre som har interesser for sivilforsvar og samfunnets/ foreningens
virke i Hordaland og omegn.
Bedrifter og kommuner kan opptas som kollektive medlemmer i samsvar med
retningslinjer som er gitt av Norges Sivilforsvarsforbund. I tvilstilfelle avgjør styret hvem
som kan tas opp som medlemmer.
Inn- og utmeldinger skjer skriftlig til styret.
Person som har gjort seg særlig fortjent, kan av generalforsamlingen innvoteres som
æresmedlemmer etter forslag fra styret.
Æresmedlem betaler ikke kontingent, men har alle medlemsrettigheter.
Generalforsamlingen kan utelukke som medlem en person som har vist uverdige
forhold til skade for samfunnet/ foreningen eller dets/ dens formål.
§4
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for et kalenderår av gangen.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som
medlem. Medlem som styret har strøket etter denne bestemmelse, kan ikke opptas på
ny uten å ordne sin skyldige kontingent.
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§5
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer; leder, nestleder og 3 styremedlemmer,
med 2 varamenn.
Minst et av styrets medlemmer bør være ansatt i Sivilforsvaret.
Styret velges for 2 år av gangen, slik at leder og 1 styremedlem er på
valg det ene år og nestleder og 2 styremedlemmer det annet år.
Leder og nestleder velges særskilt og hver for seg. Styret velger sekretær og kasserer.
De to varamenn velges begge for 1 år.
Loddtrekning avgjør hvem av styrets medlemmer som skal stå på valg året etter første
gangs valg.
Leder og nestleder velges særskilt og hver for seg. Styret velger sekretær og kasserer
Styret skal:
Lede foreningens daglige drift, fastsette program for arrangementer og påse at
foreningens vedtekter etterleves.
Herunder kan styret til sin hjelp sette ned arbeidsutvalg for å ta seg av praktiske
arbeider innen de ulike virksomhetsområder.
Innkalle til årsmøte, og der legge frem årsberetning, revidert regnskap for siste
kalender år, budsjett for inneværende år og ha forberedt andre saker som styret selv vil
fremlegge, eller som er krevd av minst 5 medlemmer og anmeldt styret innen 1. mars
samme år.
Alle styrevedtak treffes med alminnelig flertall. Det føres protokoll for styrets
forhandlinger. Lederen innkaller til styremøtene.
§6
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever
det.
Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det opplyses hvilke
saker som skal behandles. Det kan ikke treffes vedtak i andre saker. For å kunne
stemme på årsmøtet skal medlemskontingent for siste år være betalt. Det kan ikke
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stemmes ved fullmakt. Valg skjer skriftlig når noen krever det. Ellers kan valg skje ved
at det vises stemmetegn.
På ordinær generalforsamling skal alltid følgende saker behandles:
* valg av dirigent
* styrets årsberetning
* Revidert regnskap for siste kalenderår
* Budsjett for inneværende år, herunder kontingent
* Valg av: Styre med varamenn, valgkomitè på 2 medlemmer for neste års ordinære
Årsmøte, 2 revisorer og 1 representant til Norges Sivilforsvarsforbunds årsmøte
* Innkomne og kunngjorte saker
§7
Forslag til endringer av disse vedtekter og eventuelt spørsmål om oppløsning av
foreningen må behandles på ordinært årsmøte og vedtak krever 2/3 flertall.
Forslag om endring i vedtektene må refereres til i innkallingen.
§9
Hvis foreningen besluttes oppløst, skal midler og eiendeler forvaltes av
Norges Sivilforsvarsforbund i 5 år.
Dersom det i løpet av denne tid ikke er stiftet nytt samfunn/ ny forening, tilsluttet
Norges Sivilforsvarsforbund, på stedet, tilfaller midler og eiendeler Norges
Sivilforsvarsforbund.
Norges Sivilforsvarsforbund kan i spesielle tilfeller treffe tiltak for en formell oppløsning
av en lokal forening ved innkallingen til årsmøte og
ekstraordinært årsmøte.
Vedtatt ved stiftelse 1992.
Revisjon vedtatt på årsmøtet 23.03.2010.
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Vedlegg 4 (Nye vedtekter)

Vedtekter for
HORDALAND SIVILFORSVARSFORENING
§1
Foreningens navn er Hordaland Sivilforsvarsforening (HSFF) og foreningen er medlem i
Norges TotalforsvarsForum (NTF).
§2
Foreningens formål er å spre interessen for og kunnskap om sivil beredskap og
totalforsvar. Dette gjøres blant annet ved informasjonsvirksomhet, frivillige kurs, møter
med foredrag, filmfremvisning og diskusjon, omvisning og selskapelig samvær.
§3
HSFF betaler ingen kontingent til NTF, men stiller sine distribusjonskanaler til
disposisjon for relevant informasjon fra NTFs sekretariat.
§4
Som medlem opptas alle som har interesse for sivil beredskap og total forsvar.
Bedrifter og kommuner kan opptas som kollektive medlemmer.
Inn- og utmeldinger skjer skriftlig til styret.
Medlem som har gjort seg særlig fortjent, kan av årsmøtet utnevnes som æresmedlem
etter innstilling fra styret.
Æresmedlem betaler ikke kontingent, men har alle medlemsrettigheter.
Årsmøtet kan utelukke medlemmer som viser atferd som er uforenelig med
foreningens formål.
§5
Kontingentene (hovedmedlem, pensjonist, støttemedlem) fastsettes av årsmøtet for et
kalenderår av gangen.
1 (av 3) 3)

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som
medlem. Medlem som er strøket etter denne bestemmelsen, kan opptas på nytt etter å
ha betalt skyldig kontingent.
§6
Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer; leder, nestleder, 2 styremedlemmer,
samt 1 varamedlem. Varamedlemmet har møterett.
Styret velges for 2 år av gangen, slik at leder og 1 styremedlem er på valg det ene året
og nestleder og 1 styremedlemmer det andre året.
Leder og nestleder velges særskilt. Styret velger sekretær og kasserer.
Varamedlemmet velges for 1 år.
Styret skal:
- Lede foreningens daglige drift, fastsette program for arrangementer og påse at
foreningens vedtekter etterleves.
- Innkalle til årsmøte (i henhold til §7)
- Treffe vedtak med alminnelig flertall, føre referater fra styremøter. Lederen
innkaller til styremøtene. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
§7
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.
Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det opplyses hvilke
saker som skal behandles. Det kan ikke treffes vedtak i andre saker. For å kunne
stemme på årsmøtet skal medlemskontingent være betalt. Det kan stemmes ved
innsendt fullmakt. Valg skjer skriftlig når noen krever det.
På ordinært årsmøte skal alltid følgende saker behandles:
* valg av møteleder og referent
* godkjenning av innkalling og saksliste
* styrets årsberetning
* revidert regnskap for siste kalenderår
* budsjett for inneværende år, herunder kontingent
* valg av: styre med varamedlem, valgkomitè på 2 medlemmer og 2 revisorer.
* innkomne og kunngjorte saker
2 (av 3) 3)

§8
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av
de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinært årsmøte.
§9
Forslag til endringer av disse vedtekter og eventuelt spørsmål om oppløsning av
foreningen må behandles på ordinært (eller ekstraordinært) årsmøte og vedtak krever
2/3 flertall.
Forslag om endring i vedtektene må refereres til i innkallingen.
§ 10
Hvis foreningen besluttes oppløst, skal det vedtas hvordan midler og eiendeler skal
forvaltes.
Vedtatt ved stiftelse i 1992.
Revisjon 1, vedtatt på årsmøtet 23.03.2010.
Revisjon 2, vedtatt på årsmøtet 11.04.2019

3 (av 3) 3)

Vedlegg 5

FORSLAG TIL NY LOGO FOR HORDALAND
SIVILFORSVARSFORENING

