
VEDTEKTER FOR FOTGJENGERFORENINGEN «LA OSS TA FORTAUENE TILBAKE» 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er La oss ta fortauene tilbake. Hovedkontoret er i Oslo.

§ 2 Formål

Foreningens er en partipolitisk nøytral og uavhengig interesseorganisasjon. Den er medlemsstyrt og 
har som formål å være en fotgjengerforening som arbeider for å sikre fortau og gangveier slik at de 
er trygge og trivelige for gående, å ivareta medlemmenes interesser, samt å yte bistand i spørsmål 
angående formålet.

Formålet oppnås gjennom følgende aktiviteter

- aksjoner og kampanjer for å bevisstgjøre offentligheten om fotgjengernes rettigheter på 
fortau og gangveier, i tråd med Forskrift for kjørende og gående trafikk 
- Aktiviteter og tiltak for å sikre byers og tettsteders fellesrom slik at gående trygt kan ferdes 
på fortau og gangveier 
- Markant samfunnspåvirkning overfor styresmakter, myndigheter og andre, for å sikre 
trygg, effektiv og miljøvennlig fri ferdsel for fotgjengere, på fortau og gangveier

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er 
selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller 
eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Foreningens organer:

- Årsmøtet 
- Styret 
- Lokalavdelinger

§ 4 Medlemmer

Medlemskap forutsetter at medlemmet støtter foreningens formål, herunder de krav som foreningen 
har offentliggjort.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og 
styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet innkalles senest ved utgangen av april hvert år, med én måneds varsel. Årsmøtet er 
foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede 
medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møtet ledes av valgt møteleder, inntil 
møteleder er valgt ledes møtet av styreleder. Årsmøtet består av medlemmer, delegater som 
representerer medlemmer i lokalavdelinger, styret, representanter fra ledelsen og andre inviterte 
gjester. 



 
Stemmerett forutsetter innbetalt og gyldig medlemsavgift. Medlemskap gir stemmerett. 
Endring av vedtekter og spørsmål om foreningens oppløsning, avgjøres med 2/3 flertall. Valg av 
valgkomité avgjøres med alminnelig flertall. Enhver skriftlig avstemming er hemmelig og 
stemmesedlene underskrives ikke. Ved avstemming om vedtektsendringer og spørsmål om 
foreningens oppløsning avgir hver delegat en særskilt stemmeseddel som angir hvor mange 
stemmer vedkommende representerer.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder og minst 4 styremedlemmer. Styremedlemmene 
velges for to år og leder velges for to år. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal 
holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

- iverksette årsmøtebestemmelser 
- oppnevne eventuelle komitéer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og 
utarbeide instruks for disse 
- administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til instrukser 
og bestemmelser 
- representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene.

§ 7 Foreningens profilering

Foreningens internettprofilering og mediakontakt er til enhver tid underlagt styrets myndighet. 
Styrets leder står som redaktør.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap per 31. desember, budsjett for kommende år, valg og 
innkomne saker. Innkomne saker skal skriftlig være foreningen i hende, minst to uker før årsmøtet. 
Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til valg bør bekjentgjøres senest 1 uke før 
årsmøtet. Årsmøtets saker avgjøres ved alminnelig flertall, herunntatt vedtektsendringer og 
spørsmål om foreningens oppløsning som krever 2/3 flertall.

§ 9 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret for videre behandling. Endringer kan bare gjøres på 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de 
avgitte stemmene.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan med tre ukers varsel innkalles av styret, eller når minst en 1/3 av 
medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles styret hvilke saker som 
ønskes behandlet. Styret skal da kalle inn til ekstraordinært årsmøte, med angivelse av saker til 
behandling, innen én måned.



§10 Signaturrett

Enkeltmedlem av styret har ikke signaturrett. 
Styrets leder har signaturrett i fellesskap med et utvalgt styremedlem.

§11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider 
for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.


