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Vedtektsdokument for foreningen BYBI
§1

Foreningens navn og Juridisk person

Foreningens navn er ByBi.
Undertittel: BYBI birøkterlag - bier, blomster og folk i Oslo.
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset økonomisk ansvar.
§2

Formål

ByBi er en forening med allmennyttig formål. ByBi motiverer til urban birøkt og
entusiasme for bier, til nettverksbygging og informasjonsformidling.
ByBi motiverer til engasjement for honningbier og andre pollinatorer og til bedre
livsbetingelser for disse. ByBi vil bidra til naturvern og økt biologisk mangfold av
blomster og insekter gjennom rekruttering av birøktere, gjennom
kunnskapsformidling rundt pollinerende insekters livsbetingelser, og gjennom
samarbeid og nettverksbygging. ByBi driver inntektsbringende arbeid til fremme av
det allmennyttige formålet og motiverer til næringsutvikling innen bier og birøkt. Vi
jobber for økt produksjon av, og marked for, norsk honning. Vi strukturerer for
overføringsverdi til andre norske byer. Vi søker samarbeid med likesinnede
internasjonalt. Vi vil også gjøre vårt for å bidra til birøkt i Norge generelt.
BYBI er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes
interesser innen birøkt og andre områder som kan ha betydning for denne.
§3

Organisasjon

BYBI registreres som en forening.
Norges Birøkterlag er en landssammenslutning av birøktere og andre med interesse
for birøkt. Medlemmene er organisert gjennom lokale birøkterlag og fylkesbirøkterlag.
BYBI etableres som lokallag under fylkeslaget for Oslo og Akershus. Utover ByBis
egne vedtekter gjelder vedtektene for Norges Birøkterlag.
Styret
Foreningen ledes av et styre valgt av årsmøtet. Lederen velges særskilt for ett år. De
øvrige styremedlemmene velges for to år slik at skiftevis en eller to er på valg hvert
år.
Styret skal lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtekter og de til enhver tid
gjeldende lovbestemmelser for birøkt. Videre skal styret følge opp de oppgaver som
blir foreslått av styret i fylkesbirøkterlaget og av Norges Birøkterlag.
Foreningens medlemmer eller styre er ikke ansvarlig økonomisk for foreningens
forpliktelser.
Styret velger selv møtehyppighet. Styret skal komme med forslag til fylkes-
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birøkterlaget eller Norges Birøkterlag om saker og tiltak som kan være til beste for
birøkten.
Leder
Foreningens daglige drift besørges av foreningens Leder som er utnevnt av styret.
Tegningsrett
Foreningen tegnes av Styrelederen og Leder i felleskap.
§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er den høyeste myndigheten i lokallaget. Ordinært årsmøte skal holdes
innen 1. desember hvert år. Innkalling skal sendes ut med minst 14 dagers varsel og
inneholde dagsorden, årsberetning, regnskap, kontingentforslag for neste år og saker
som er sendt styret innen vedtatte frist på 14 dager før møtet. Årsmøtet styres av
styrelederen.
Årsmøtet skal behandle:
a.
Valg av referent.
b.
Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
c.
Årsmelding.
d.
Årsregnskap.
e.
Evt innsendte saker.
f.
Forslag til kontingent for neste år
g.
Valg av styreleder for ett år (gjenvelg er mulig).
h.
Valg av ett eller to styremedlemmer for to år.
i.
Valg av revisor.
j.
Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkesbirøkterlaget.
k.
Foreslå for fylkeslaget kandidater til årsmøtet i Norges birøkterlag.
m.
Valg av valgkomité med minimum to medlemmer.
§5

Kontingent

Det første året, 2013, vil medlemskap i BYBI ikke innebære kontingent. Fra 2014
fastsettes kontingenten av årsmøtet, faktureres via Norges Birøkterlag og betales
forskuddsvis. Det er to typer medlemmer: helmedlem (dvs drar nytte av alle fordeler
gjennom Borges Birøkterlag og fylkeslaget), og støttemedlem (som kun faller inn
under BYBI birøkterlag).
§6

Utmelding

Utmelding skal meldes til skriftlig til BYBI.
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