
Vedtekter for Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke (SUFYR) 
 
§ 1      Formål 
SUFYR (Hjelmeland – Strand – Forsand) har til formål å være et møtested på dagtid for alle seniorer 
uansett alder. Gjennom forelesninger blir det gitt innføring i utvalgte fag og emner, uten sikte på at det 
skal gi formell kompetanse. I tillegg kan det bli arrangert ekskursjoner/turer. 

 
§ 2      Organisasjon 
SUFYR er fra 2011 en selvstendig organisasjon med eget org. nr. – 995 529 548 – i Brønnøysund-reg. 
SUFYR samarbeider  med Strand Bibliotek/Strand kulturkontor (markedsføring/møtelokale) og 
Dagsenteret/Torghuset (servering). 

 
§ 3      Medlemskap 
Alle seniorer uansett alder og andre interesserte kan bli medlemmer. 

 
§ 4      Styret 

1.   Årsmøtet har som mål å få en geografisk spredning av styrerepresentantene. 
2.   Styret for SUFYR består av styreleder, daglig leder og fire valgte styremedlemmer. 

Styreleder og daglig leder velges på årsmøtet for ett år om gangen. De øvrige fire 

styremedlemmene velges for to år om gangen slik at to medlemmer er på valg hvert år. 
3.   Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 

 
§ 5      Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og innkalles av styret med minst tre ukers varsel. 
Forslag til årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende seinest to uker før årsmøtet. Årsmøtet skal 
behandle følgende saker : 

1.   Valg av møteleder og referent 
2.   Styrets årsmelding 
3.   Revidert årsregnskap 
4.   Fastsettelse av kontingent 
5.   Valg av styreleder, daglig leder og styremedlemmer 
6.   Valg av to revisorer for ett år 
7.   Valg av tre medlemmer til valgkomitè m/ leder 
8.   Innkomne forslag 

 
Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis noen 
ber om det. 

 
§ 6      Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 20 medlemmer finner dette nødvendig. 
Innkallingsfrist, regler om beslutningsdyktighet og avstemningsregler er de samme som for det 
ordinære årsmøtet. 

 
§ 7      Endring av vedtekter 
Endring av vedtekter skjer på årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de 
frammøtte. 

 

 
 

………………………………………………… 

 
Vedtatt på årsmøtet 17.02.2011. Sist endra på årsmøtet 25.01.2018. 


