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Vedtekter for Lillomarkas Venner  
Vedtatt på årsmøte 2015.03.18. 
 
§1  NAVN 
Foreningens navn er Lillomarkas Venner 
 
§2  FORMÅL 
Foreningen skal: 
2.1 verne om Lillomarkas grenser og arbeide for å utvide marka med naturområder som grenser inntil 

marka, spesielt når disse  står i fare for å bli utbygget 
2.2 arbeide for å sikre nøkkelbiotoper og for at arealene med ulike typer områdevern økes 
2.3 arbeide for en skogskjøtselform som ivaretar det biologiske mangfoldet og de opplevelseskvaliteter som 

blant annet gammelskogen representerer 
2.4 arbeide for at markalovens § 11, Særskilt vern av friluftslivsområder, brukes aktivt i Lillomarka, slik at 

verdifulle friluftsområder sikres mot forringelse 
2.5 holde oppsyn med at skogbruksforskriftene for Oslo-marka blir overholdt  
2.6 motarbeide hogstformer som kan true biologisk mangfold og redusere opplevelseskvaliteter ved bruken 

av marka 
2.7 bidra til å motvirke forurensing og forsøpling i marka 
2.8 arbeide for å øke interessen for fritidsbruken av marka og sikre det enkle naturnære friluftslivet 
2.9 se til at stier og løyper ikke blir ødelagt av hogst og andre inngrep  
2.10 ta initiativ for å opprette et mer mangfoldig naturløypenett 
2.11 kritisk vurdere planer om nye tekniske inngrep i marka 
2.12 sikre at naturområder og traseer som danner adkomstkorridorer inn til marka ikke blir ødelagt 
2.13 arbeide for skjøtsel av kulturlandskapet og vern om steder og objekter av kulturhistorisk interesse 

innenfor markagrensene 
2.14 drive aktiv informasjon om marka, om aktiviteter med tilknytning til marka og om foreningens arbeid 
 
§3  ORGANISASJONSMESSIG STATUS 
Lillomarkas Venner er en frittstående og partipolitisk nøytral forening.  
Den vil søke kontakt og samarbeid med myndigheter, grunneiere, relevante organisasjoner og skoler for best 
mulig å realisere de mål som er satt i formålsparagrafen. 
 
§4   MEDLEMSKAP 
4.1 Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og sammenslutninger (organisasjoner, borettslag 

m.v.) 
4.2 Bedrifter kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett. 
4.3 Medlemsskapet følger kalenderåret 
4.4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og må være betalt innen utgangen av mai . Medlemmer som skylder 

kontingent for mer enn ett år kan strykes fra medlemsregisteret.   
 
§5  STYRET 
5.1 Foreningen ledes av et styre på 9 medlemmer valgt for 2 år. Av disse velges 4 det ene året og 5 det 

neste. Styret skal ha fra 2 til 4 varamedlemmer med 1 års funksjonsperiode. Styre- og varamedlemmer 
velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. 

5.2 Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. 
5.3 Hvert år velges revisor og vararevisor. Styret foreslår valgkomiteens 2 medlemmer for årsmøtet. 
5.4 Styreleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer. 
5.5 Valgkomiteen skal gjøre sitt ytterste for å finne kandidater til de viktige vervene nestleder, sekretær og 

kasserer. Disse vervene tildeles ved konstituering av styret. 
 

 
§6   STYRETS OPPGAVER  
6.1 Styreleder innkaller til styremøter. 
6.2 Styret innkaller til årsmøte og medlemsmøter 
6.3 Sekretæren fører foreningens protokoll og har ansvaret for arkivet 
6.4 Kassereren har ansvaret for regnskapet, medlemskartoteket og kontingentinnbetalingen . 
6.5 Foreningens signatur innehas av styret i fellesskap.  Styret kan meddele prokura. 
Styret skal 
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6.6 forvalte foreningens midler, men saker som krever større utbetalinger må godkjennes av årsmøte eller 
medlemsmøte  

6.7 avgi uttalelser til mottatte høringsdokumenter 
6.8 på eget initiativ ta opp saker, som faller innenfor formålsparagrafen, med relevante instanser  
6.9 sørge for å være representert på møter/befaringer av interesse for foreningen 
 
§7  ÅRSMØTET 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes i tidsrommet mars-april-mai og innkalles med minst 3 
ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være hos styret senest 10 dager før årsmøtedatoen. 
Faste punkter på sakslisten:  
7.1 valg av møteleder  
7.2 årsberetning 
7.3 regnskap 
7.4 innkomne forslag 
7.5 fastsetting av kontingent 
7.6 valg 
7.7 styreleder velges av årsmøtet 
7.8 valgkomité velges av årsmøtet etter forslag fra styret 
Stemmeberettigede på årsmøtet er de medlemmene som har betalt kontingent for inneværende eller foregående 
år. 
Ikke flere enn 3 representanter fra hver sammenslutning kan avgi stemme. 
Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall 
 
§8  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinær årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når det blir krevd av medlemmer som 
representerer minst 1/3 av foreningens totale stemmeantall.  
Vedtak på ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall. 
Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. 
 
§9   VEDTEKTSENDRING 
Forslag om vedtektsendring behandles på ordinært årsmøte og krever alminnelig flertall for å bli godkjent. 
 
§10  OPPLØSNING 
Forslag til oppløsning av foreningen behandles av det ordinære årsmøtet.  Vedtaket  kan fattes med alminnelig 
flertall. Beslutter årsmøtet å oppløse foreningen skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte, hvor det også 
kreves alminnelig flertall for godkjenning av årsmøtets vedtak. I tilfelle oppløsning skal årsmøtet  bestemme 
hvordan foreningens midler og eiendeler skal disponeres .  
 
 
 
 
 
Vedtatt på årsmøte 2015.03.18. med egen bestemmelse om at disse vedtektene skal gjelde 
allerede fra og med årsmøtet 2015. 


