Vedtekter for Bioveier i byen (9 paragrafer)
Endringsforslag til foreningens første årsmøte 28. november 2016.
§1
Formål
Bioveier i byen er en forening for urbant biologisk mangfold. Foreningen består av et
nettverk av mennesker med ulik bakgrunn med hovedmål å skape bedre kår i byen
for stedegent/lokalt biologisk mangfold. Dette gjøres gjennom å ivareta og restaurere
grønne arealer med slikt biologisk mangfold, fremme urban matproduksjon, forhindre
spredning av fremmede arter, bidra med folkeopplysning og delta i
samfunnsdebatten. Hovedbasis for vårt arbeid er stedegne villblomster og stedegne
pollinerende insekter. Vi vil bidra til å bruke blomster og matplanter til å lage et grønt
nettverk og "motorveier"/biokorridorer gjennom byen for stedegne pollinerende
insekter. Urban dyrking med matplanter og hageplanter, samt domestiserte bier kan
benyttes for å oppnå delmål, såfremt man unngår spredningsfare/forvilling. Gjennom
dette vil vi skape folkelig engasjement for disse temaene, slik at mange flere kan
bidra til å oppnå disse målene. Alt dette fører også med seg en rekke andre positive
effekter, som bedre kår for friluftsliv, trivsel, folkehelse og klimatilpasningstiltak.
Byutvikling og arealbruk har påført naturen og grøntarealene et økt press, og spesielt
klimaendringene krever at vi tar bedre vare på og restaurerer leveområdene for vårt
biologiske mangfold.
Faget biologi skal være basis i vårt arbeid og våre uttalelser. I politiske og
samfunnsmessige spørsmål vil det i tillegg være et behov å vurdere ulike sider. Dette
har vi som mål å innarbeide på en mest mulig hensiktsmessig måte. Bioveier i byen
ønsker således å inkludere engasjerte personer med ulik bakgrunn og varierte
tilknytninger som er relevante for å oppnå våre mål.
§2
Organisatorisk
Bioveier i byen er en frittstående ideell forening med et utvidet nettverk av
ressurspersoner og frivillige. Den har fire temagrupper, og et arbeidsutvalg/styre
valgt av årsmøtet. Hver temagruppe har minst én representant i styret, som kan ha 56 medlemmer inkludert leder. Styret velges for ett år om gangen, men en bør sikre
kontinuitet. Styremedlemmer må registreres i Brønnøysundregisteret. Styret kan
godkjenne opprettelse av lokallag etter samme struktur og med likelydende vedtekter
som hovedforeningen. Ved uklarhet i vedtektene fatter styret avgjørelse og foreslår
vedtektsendringer.
§3
Medlemmer
Bioveier i byen består i hovedsak av et nettverk av frivillige, interesserte, fagpersoner
og andre med relevant bakgrunn og kompetanse. Som medlemmer kan regnes de
som sitter i styret og temagrupper, og de som ellers bidrar aktivt i foreningens
nettverk. Nye medlemmer i nettverket kan fortløpende tas opp i foreningen, såfremt
de stiller seg bak formålsparagrafen. Det føres en liste over personer tilknyttet
nettverket og deres medlemsstatus oppdateres i samråd med hver enkelt.
Foreningen har ingen medlemskontingent. Følgere og gruppemedlemmer i sosiale
medier regnes ikke automatisk som aktive medlemmer.
§4
Stemmerett og valgbarhet
Alle som har vært medlem i minst tre måneder før årsmøtet har stemmerett og er
valgbare. Inntil videre fungerer styret også som valgkomite. Stemmeberettigete kan
med 2/3 flertall under årsmøtet også velge en kandidat som ikke oppfyller dette
kravet (benkeforslag), såfremt kandidaten stiller seg bak formålsparagrafen.

§5
Tillitsvalgtes godtgjørelse
Medlemmer kan få refusjon for faktiske utgifter, inkludert for tapt arbeidsfortjeneste i
arbeid hvor foreningen mottar inntekter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for
faktiske utgifter skal i så tilfelle fremgå av budsjett og regnskap. Foreningen skal
opprettholde sin status som ideell organisasjon og unngå unødig administrasjon ved
at arbeidsoppdrag kun gis til registrerte næringsvirksomheter/enkeltpersonforetak.
§6
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes årlig. Årsmøte innkalles med 14
dagers varsel, og ekstraordinært årsmøte hvis minst tre medlemmer av styret finner
det nødvendig. Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Halvparten av
medlemmene av temagruppene og arbeidsutvalget/styret må være til stede for at
årsmøtet skal være gyldig, og en av disse skal være lederen. Årsmøtet kan om
nødvendig delegere til temagruppene ansvaret med å peke ut representanter til
styret. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det velges ordstyrer, referent og
to til å underskrive protokoll.
§7
Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være leder i hende senest 10 dager før årsmøtet.
Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer
for.
§8
Signaturrett
Leder av styret og ett styremedlem har signaturrett på vegne av foreningen.
Signaturrett kan når som helst tilbaketrekkes.
§9
Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene
stemmer for oppløsning på et årsmøte. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes
av en annen forening fastsatt ved simpelt flertall på årsmøtet.

