Vedtekter for Norsk Dykkehistorisk Forening
(Vedtatt 2000-11-29, endret 2001, 2002-03-06, 2004-03-29, 2016-03-04, 2019-03-16 og 2022-03-26)

§ 1 ETABLERING
Norsk dykkehistorisk forening (NDHF) ble stiftet den 18. juli 2000 i Bergen. Foreningen er tilsluttet “The
Historical Diving Society (HDS)” i UK, som “The Historical Diving Society Norway (HDSN)”.

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er å arbeide for å bevare vår dykkehistoriske arv fra ervervsmessig-, vitenskapelig-, militærog fritidsdykking, herunder å identifisere, registrere, bevare og vedlikeholde gjenstander og arkivmateriale som
vedrører dykkingens historie eller som senere kan bli av historisk interesse, samt å videreformidle relevant
kunnskap.

§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan tas opp enkeltpersoner, foreninger, firma og institusjoner. Alle medlemmer har rett til å
delta på årsmøte, har stemmerett (en stemme pr. medlem, eventuelt ved skriftlig fullmakt) og er valgbare til
tillitsverv i foreningen.
Medlem som over tid har vist en særlig fortjenestefull innsats for foreningen, og/eller dykkehistorien, kan
utnevnes til æresmedlem. I helt spesielle tilfeller kan det også utnevnes æresmedlemmer som ikke fra før er
medlem av foreningen. Etter innstilling fra styret utnevnes æresmedlemmer på ordinært årsmøte.
Et medlem som motarbeider foreningen, ikke følger vedtektene eller lovlig fattede vedtak kan ekskluderes av
årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 4 KONTINGENT
. Styret fastsetter kontingentene og sender ut kontingentkrav for kalenderåret i god tid før årets årsmøte.
Medlemmer som er skyldig kontingent, kan fjernes fra medlemslistene etter at årsmøtet er avholdt.

§ 5 ÅRSMØTE
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år, normalt innen slutten av april. Innkalling
til ordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst en måneds varsel.
Årsmøtet skal:
a) behandle årsberetning og regnskap i revidert stand,
b) få seg forelagt styrets styreinnstruks til informasjon,
c) behandle innkomne forslag som er nevnt i sakslisten,
d) vedta handlingsplan og budsjett,
e) velge styre (styreleder, 4 styremedlemmer og 2-5 varamedlemmer i angitt rekkefølge), revisor og
valgkomite.
Styremedlemmene (inklusive leder) velges normalt for to år, dog slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert
år. Varamedlemmene velges for ett år.
Forslag til saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte skal være styret skriftlig i hende senest to uker
før årsmøtet. Fullstendig saksliste og eventuelle forslag som skal behandles, skal være tilgjengelig for
medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minst 14 dagers varsel etter styrets beslutning eller etter
forlangende av minst en tredjepart av foreningens medlemmer.
Både ordinært og ekstraordinært årsmøte behandler kun varslete saker.
Styret kan beslutte å gi medlemmer mulighet til å delta på årsmøtet og avgi stemmer ved hjelp av
elektroniske hjelpemidler.

§ 6 STYRET
Ansvaret for driften av foreningen ivaretas av styret. Styret konstituerer seg selv innen en måned etter
årsmøtet. To styremedlemmer i fellesskap kan signere for foreningen. Prokura tildeles styrets leder og
kasserer hver for seg. Styret utarbeider og reviderer sin egen styreinstruks som fremlegges på hvert årsmøte.

§ 7 FORVALTNING
Foreningen skal forvalte dykkehistoriske gjenstander og arkivmateriale, eller effekter som har dykkehistorisk
interesse. Foreningen kan motta donasjoner som skal anvendes til foreningens formål.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 9 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret
kan velges til avviklingsstyre, og det får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Ved oppløsning
tilfaller foreningens aktiva organisasjon(er) som av årsmøtet vurderes å kunne videreføre intensjonen i
foreningens formål i henhold til §2 på best mulig måte.

