
 
Vedtekter for Sør-Trøndelag historielag 

 
Disse vedtektene ble sist revidert på årsmøtet 15. mars 2014 

 
 
 
 
§ 1. Formål 
Sør-Trøndelag Historielag er en fellesorganisasjon for historie-, museums- og 
slektshistorielagene i Sør-Trøndelag fylke. 
 
Sør-Trøndelag Historielag skal 
• styrke samarbeidet mellom lagene og representere dem i saker av felles interesse overfor 

fylkeskommunale myndigheter, media og allmennheten. 
• spre interesse for lokalhistorisk arbeid utover lagsnivå. 
• gi opplæring i å bruke og ta vare på lokalhistoriske kilder og materiale. 
• være et forum for samarbeide om felles interesser på tvers av de enkelte medlemslags 

grenser, våre nabofylker og svenske nabolän, og søke samarbeide med arkiv- og 
museumsinstitusjoner, fylkeskommunen og med annen aktuell fagekspertise når slikt 
samarbeide er ønskelig. 

 
 
§ 2. Medlemskap 
Lokallagene i Sør-Trøndelag kan bli medlem av Sør-Trøndelag Historielag mot å betale 
årskontingent. Utmelding av Sør-Trøndelag Historielag skal skje skriftlig. Dersom et lag ikke 
har betalt kontingent de siste to årene, blir det strøket som medlem. 
 
 
§ 3. Tilslutning 
Sør-Trøndelag Historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som organisasjonens 
fylkesledd. 
 
 
§ 4. Organisering 
Sør-Trøndelag Historielag ledes av et styre på fem personer med varamedlemmer. Fylkets 
regioner bør være representert i styret. 
 
Årsmøtet velger styremedlemmer og varamedlemmer for to år slik at henholdsvis to og tre 
medlemmer/varamedlemmer er på valg hvert år. Styremedlem og varamedlem fra samme 
region bør ikke være på valg samme året. Blant styremedlemmene velger årsmøtet leder for 
ett år. Revisor velges for ett år. En valgkomité på tre medlemmer velges for tre år slik at ett 
nytt medlem i valgkomitéen velges hvert år. 
 
 
§ 5. Kontingent 
Årsmøtet i Sør-Trøndelag Historielag vedtar årskontingenten til fylkeslaget. 
 
 



 
§ 6. Årsmøte 
Årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Lagene har rett til å sende to medlemmer. 
Lagene dekker selv utgiftene til møtedeltakerne. Skriftlig innkalling med sakliste sendes 
medlemslagene senest 4 uker før årsmøtet. Saker som lagene ønsker tatt opp på årsmøtet, må 
sendes styret innen to uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har de som er valgte 
utsendinger. Styre- og varamedlemmer har tale- og forslagsrett. 
 
Årsmøtet skal: 
• godkjenne innkalling og dagsorden 
• godkjenne årsmøteutsendinger 
• velge ordstyrer, møtesekretær og to protokollunderskrivere 
• behandle årsmelding 
• behandle revidert årsregnskap 
• behandle innkomne forslag 
• vedta handlingsplan 
• vedta kontingent 
• vedta budsjett 
• foreta valg av 

- styremedlemmer 
- leder 
- varamedlemmer i nummerorden 
- to revisorer 
- valgkomité på tre medlemmer – ett nytt hvert år 
- foran et landsmøte velges utsendinger med vararepresentanter 
- når Trøndelag/Møre og Romsdals landsstyremedlem er på valg, nomineres to 

kandidater til landsstyret 
 
Kopi av årsmøtedokumentene og protokoll sendes Landslaget for lokalhistorie. 
 
 
§ 7. Endring av vedtekter 
Endring i vedtektene skal fremmes skriftlig før ordinært årsmøte og vedtas med minst 2/3 
flertall på årsmøtet. 
 
 
§ 8. Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst halvparten av medlemslagene eller styret 
krever det. 
 
 
§ 9. Oppløsning 
Nedleggelse av Sør-Trøndelag Historielag kan bare skje på ordinært årsmøte etter skriftlig 
forslag og krever 2/3 flertall av de tilstedeværende årsmøteutsendinger. Ved et slikt vedtak 
skal lagets eiendeler og arkiv forvaltes av Landslaget for lokalhistorie. 
 
 
 
 
 



Tillegg: 
 

Instruks for valnemnda 
Denne instruksen vart vedtatt på årsmøtet 17.3.2007 

 
 

 
1. Valnemnda kontaktar styremedlem/varamedlem som er på val og spør om dei tar attval. 
 
 
 
2. Lokallaga blir bedne om å sende inn forslag på kandidatar til styre og valnemnd. 
 
 
 
3. Valnemnda står fritt til å spørje også andre kandidatar til styret enn dei det er kome inn 

forslag på frå lokallaga. 
 
 
 
4. Valnemnda sett opp forslag på styre m/varamedlem og samanstiller dei innkomne 

forslaga på nytt medlem i valnemnda. 
 
 
 
5. Valnemnda skal i innstillinga ta omsyn til fordeling av styre- og varamedlem i høve til 

geografi, kjønn og alder. 
 
 
6. Valnemndas innstilling skal sendast styret innan to veker før årsmøtet for utsending til 

medlemslaga. 
 
 
 
7. Valnemndas leiar eller ordstyrar legg fram valnemndas innstilling; ordstyrar leiar valet. 
 
 
 
8. Røystinga går føre seg ved handsopprekking viss ikkje nokon krev skriftlig val. 
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