Vedtekter for GOD NOK

§ 1 Navn
a) Foreningen navn er GOD NOK. Foreningens hjemsted er Engeløya i Steigen.
§ 2 Form, tilslutning
Foreningen er dannet på ideelt grunnlag med åpent medlemskap. Den skal være
registrert i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret.
§ 3 Formål
Foreningen har som formål å arbeide for kultur og aktiviteter som fremmer god
psykisk helse gjennom å lage festival og møteplasser. Festivalen og møteplassene skal
være en hyllest til det enkle liv, med nærhet til natur, kultur og hverandre. Dette skal
komme til uttrykk gjennom:
- at alle skal føle seg verdsatt, inkludert og velkommen
- spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for dilemmaet at mange ikke
har det bra, selv om man «har det godt».
- aktivisere og gi publikum/gjester gode konsert- og aktivitetsopplevelser
§ 4 Medlemskap
Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem. Alle
medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse
på årsmøte eller andre demokratiske fora.
Kontingent og kontingentperiode fastsettes av årsmøtet. Alle som har betalt
medlemskontingent er å regne som medlemmer.
§ 5 Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 personer. Styret har ansvar for å drive foreningen i
tråd med vedtekter og retningslinjer og økonomiske rammer vedtatt av årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.
Styremøte avholdes minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle
styremøter.
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet. Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen
utgangen av februar.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 2
uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene
seinest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap
når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger
dette. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i
vedtektene.

Årsmøtet skal :
Velge møteleder og referent
Behandle styrets årsmelding
Behandle foreningens regnskap
Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende
senest 1 uke før årsmøtet.
5 Velge nytt styre Funksjonstid 2 år. Første år velges to styremedlemmer for et år.
6.Velge to revisorer.
7 Velge to personer til valgkomite.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov.
§ 7 Økonomi
Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og God nok sitt regnskap føres av kasserer
eller den styret bemyndiger. Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for
styret.
§ 8 Vedtektsendring
Vedtektsendringer må legges fram som egen sak på årsmøtet og krever 2/3 flertall.
§ 9 Oppløsning
Oppløsning av foreningen må legges fram som egen sak på årsmøtet og krever 2/3
flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler i tråd med
foreningens formålsparagraf.

