Vedtekter for landstedet ”Fredtun”.
§1

Landstedet Fredtun eies av Ferkingstad og Falnes sogn.

§2

Formålet med stedet er å gi ett tilbud til menigheter, Ferkingstad og Falnes sogn og
andre kristne organisasjoner. Målsetning er å tilrettelegge for aktiviteter som fremmer
kristenlivet og vinner unge og gamle for Kristus.

§3

Stedet kan leies av andre så fremt leietaker respekterer stedets formål og målsetning.
Alle aktiviteter skal være alkohol- og rusfrie. Røyking innendørs tillates ikke.

§4

Stedet skal forvaltes av ett styre som består av minimum 5 medlemmer som
Ferkingstad og Falnes menighetsråd utpeker hvert fjerde år. Falnes og Ferkingstad
sogneråd skal stille med hver sin representant i styret. Styret skal ha en formann som
velges av styret hvert andre år. Formann kaller inn til styremøter. Falnes og
Ferkingstad skal ha kopi av møtereferater.

§5

Styret er ansvarlig for:
a) Driften og vedlikehold.
b) Utarbeidelse av ordensregler og reglement med utleiesatser.
c) Organisering av utleie og føre kontroll med at utleien skjer i samsvar med
ordensregler og reglement.
d) Regnskapet for stedet føres av den som styret bemyndiger til det.

§6.1

Falnes sogneråd er hovedansvarlig forvalter av landstedet og sørger for revisjon,
kontroll av budsjett, regnskap, drift og disponeringer av betydelig omfang.
Falnes sogneråd og Ferkingstad sogneråd skal i fellesskap godkjenne vesentlige
investeringer og endringer av disse vedtekter.

§6.2

§7

Hvis landstedet blir realisert, ekspropriert eller lignende skal kjøpesum eller erstatning
bindes til formål som fremgår av disse lover. Fortrinnsvis benyttes til innkjøp av ett
lignende sted. Skjer ikke gjenkjøp skal midlene disponeres av sognerådene og bør
brukes til å fremme barn og ungdomsarbeid.

§8

Dersom menighetene i sin nåværende form skulle bli nedlagt, skal det forholdes med
landstedet slik det måtte bli bestemt av det siste valgte sognerådene. Hvis intet blir
bestemt om dette skal eiendommen bli en stiftelse som skal oppfylle disse lovers
målsetning.

§9

Dersom sognerådene i Falnes og Ferkingstad er av den oppfatning at styret ikke holder
seg innfor disse lovers ramme, eller på annen måte ikke oppfyller sine forpliktelser,
kan det midlertidig overta styrets funksjon inntil nytt styre er valgt. Det kreves 2/3
flertall i sognerådene for å gjøre ett slikt vedtak.

