
Retningslinjer for avdeling ”Bodø radio og kringkastingsmuseum Løp” 

§ 1 Navn. 

Avdelingens navn er ”Bodø radio og kringkastingsmuseum Løp” 

§ 2 Formål. 

Avdeling Bodø radio og kringkastingsmuseum Løp har som formål å samle kringkastings- radiohistorisk,- og 
radioteknisk interesserte til aktiviteter rundt den freda LKD Bodø Kringkaster på Løp. Det samles også inn 
objekt/gjenstander av radioteknisk og telehistorisk interesse. Alle objekt/gjenstander i samlinga holdes samlet 
i god forvaring. 
Avdelingen skal søke å ivareta medlemmenes interesser gjennom felles profilerings-, markedsførings- og 
påvirkningstiltak, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private 
beslutningstakere av betydning for avdelingen medlemmer. 
Det skal legges til rette for at alle interessenter blir informert om lokalforeningens virksomhet. 
Avdelingen vil arbeide for å gjøre den gamle LKD Bodø Kringkaster bedre kjent blant allmennheten, og arbeidet 
skal foregå i nært samarbeid med huseier Bodø kommune v/Kulturkontoret. 

§ 3 Organisasjon 

Bodø radio og kringkastingsmuseum Løp organiseres som avdeling under lokalforeningen ”Telepensjonistene 
Bodø/Salten”. 
Avdelingens retningslinjer skal være i samsvar med Telepensjonistene Bodø/Salten’s lover og uttrykte 
prioriteringer. Avdelingen kan også søke samarbeid med andre relevante interesseorganisasjoner. Medlemmene 
har anledning til å delta på lokalforeningens arrangementer. Avdelingen skal føre referat/logg for sin virksomhet 
og fremlegge årsrapport på Telepensjonistene Bodø/Saltens årsmøte. I nødvendig utstrekning skal avdelingen 
også på annen måte holde styret i Telepensjonistene Bodø/Salten løpende orientert om sin virksomhet. Leder for 
avdelingen har møte og talerett på lokalforeningens styremøter. 
Telepensjonistene Bodø/Salten ivaretar regnskapsmessig ansvar for avdelingen. 

§ 4 Medlemskap 

Alle som har interesse i forhold til Bodø radio og kringkastingsmuseum’s formålsparagraf kan bli medlem. 
Medlem i avdelingen har anledning til å søke om medlemskap i Telepensjonistene Bodø/Salten. 

§ 5 Kontingent 

Medlemmer tilknyttet Telepensjonistene Bodø/Salten betaler ingen kontingent til avdelingen. Andre medlemmer 
betaler Kr. 250 pr. år til avdelingen. 

§ 6 Årsmøte 

Årsmøtet er avdelingen øverste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av januar. Styre sender 
innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst tre uker før årsmøtet. Årsmøtet velger møteleder, og er 
beslutningsdyktig i de saker som står i innkalling. 

Saker som skal behandles 

Årsmøtet skal behandle: 

• Konstituering 
• Årsberetning 
• Bidrag til neste års markedstiltak 
• Budsjett 
• Valg 
• Øvrige saker nevnt i innkallingen. 



Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for avdelingens styre 1 måned før årsmøtet. 
Alle medlemmene har anledning til å delta på årsmøtet og alle fremmøtte medlemmer har en stemme hver. Det 
forutsettes at medlem har betalt kontingent. 

Valg 

Årsmøtet velger leder og 2 styremedlemmer etter innkomne forslag. 

Avstemning 

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
Avstemming skal være skriftlig hvis et medlem krever det. For vedtak om å endre lovene, kreves 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning av avdelingen krever ¾ flertall av de avgitte stemmene. 

 Protokoll 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av møteleder og to valgte representanter for 
deltakende medlemmer. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene. 

Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med tre ukers varsel hvis det kreves av styret eller minst 10 % av 
medlemmene. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. 

§ 7 Styre 

Styrets sammensetning 
Styret består av minst 3 personer, hvorav 1 styreleder og 2 styremedlemmer. Det kan også velges varamedlem til 
styret. Styreleder har møte- og talerett på styremøter i Telepensjonistene Bodø/Salten. 

Valg og funksjonstid 
Valgene gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. Styremedlemmer velges for 2 år, med halvdelen på valg hvert år. 

§ 8 Styrets oppgaver 

Avdelingen ledes av et styre som har ansvar for forvaltning i samsvar med gjeldende lover og vedtak fattet av 
årsmøtet. Styret skal fastsette planer og budsjett for avdelingen virksomhet. 

§ 9 Møter 

Foruten årsmøte avholdes styre- og medlemsmøter etter behov. 

§ 10 Oppløsning 

Oppløsning av avdelingen kan foreslås av styret eller minst 10 %  av medlemmene.  Vedtak om oppløsning 
krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet. Ved eventuell oppløsning av avdelingen, kan oppsparte midler 
benyttes til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om oppløsning. 

§ 11 Retningslinjer 

Retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes/godkjennes av årsmøtet i lokalforeningen 
Telepensjonistene Bodø/Salten. 


