
Vedtekter for BULLBY 
Faglig nettverk for Byutviklingens Lange Linjer 

Organisasjons nr. 00 914 425 301. Bankkonto i Nordea: 6017 05 10383 

 
Vedtatt på Årsmøtet 2015.  

Årsmøtet 2017 vedtok et tillegg i § 6 om egen valgkomite. Årsmøtet 2018 vedtok navnendring til BULLBY, samt 
tillegg i § 4 siste ledd om aktivitet. Årsmøtet 2022 vedtok endringer i § 6 om sammensetning av styret. 

 
 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er BULLBY (Faglig nettverk for Byutviklingens Lange Linjer) 
 
§ 2. Formål   

1 BULLBY er et faglig, økonomisk og organisasjonsmessig uavhengig nettverk innenfor ulike fag og 

yrker knyttet til bolig- og byplanlegging på overordnet og detaljert nivå. 

2 BULLBY skal bidra til å fremme faglig debatt og utvikling innen sitt interessefelt. 

§ 3. Juridisk person 
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 
 
§ 4. Medlemskap 
Medlemmer opptas etter invitasjon. Organisasjonen baseres på aktiv innsats fra alle medlemmer. 
 
§ 5. Kontingent 
Det betales en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. 
 
§ 6.  Årsmøte og styre 
Foreningens øverste myndighet er Årsmøtet. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 
ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de 
saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. 
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmene, inkludert fullmakter. Årsmøtet velger revisor og et styre på 4 til 5 medlemmer pluss 2 til 3 
varamedlemmer. Årsmøtet velger valgkomite med inntil 3 medlemmer. Årsmøtet utpeker referent. Referat fra 
Årsmøtet sendes ut senest to uker etter møtet, og etter faktasjekk av styret. 
 
Styret konstituerer seg selv og skal bestå av leder, kasserer, redaktør for nettstedet og 1 – 2 styre-medlemmer. 
Øvrige medlemmer av redaksjonen kan delta på styremøtene uten stemmerett.  Faggruppene bør i størst mulig 
grad være representert i styret. To til tre av styremedlemmene velges for to år av gangen. Styret har 
disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til å 
gjennomføre tiltak vedtatt på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av kasserer før utbetaling. Styrets vedtak 
skal protokolleres.   
 
§ 7. Medlemsmøter 
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 14 dager forut.   
 
§ 8 Regnskap og revisjon 
Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12. Styret skal påse at regnskapet blir ført og revidert 
 
§ 9. Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil 
aldri ha tilbakevirkende kraft. 
 
§ 10. Oppløsning  
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. For at oppløsning skal skje, må vedtaket 
fattes med 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen 
arbeider for. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  


