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Vedtekter for The Route of St. Olav Ways 
Vedtatt på årsmøtet 10.04.2019 
 
§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er: Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW).  
 
§ 2 Formål 
Formålet for ACSOW er å forvalte statusen som Europeisk kulturvei for The Route of 
St. Olav Ways. Gjennom å tilrettelegge for pilegrimsreiser på gamle ferdselsveier mot 
Nidarosdomen og Trondheim, skal foreningen fremme den felles Europeiske 
tradisjon som kulturveien og dens tilknytning av kulturminner utgjør.  
ACSOW skal legge til rette for prosjekter, publikasjoner, forskning og aktiviteter i 
tilknytning til Olavsarven generelt og pilegrimsreiser langs The Route of St. Olav 
Ways spesielt.  
 
§ 3 Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Brønnøysund registrene i 
Norge.  
 
§ 4  Forretningsadresse 
Nasjonalt Pilegrimssenter i Norge (NPS), er ansvarlig for foreningens administrasjon 
og utøver rollen som Route Manager. Foreningen har samme forretningsadresse som 
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ved Nasjonalt Pilegrimssenter. 
 
§ 5 Medlemmer 
Det er kun offentlige og private virksomheter eller organisasjoner som kan tegne 
medlemskap i foreningen. Personlig medlemskap er ikke tillatt. Medlemmer betaler 
en årlig kontingent til foreningen. 
 
§ 6 Stemmerett og valg 
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til verv i foreningen. Valg reguleres 
av eget valgreglement. 
 
§ 7 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller 
andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et 
medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
§ 8 Godtgjørelse av verv 
Det gis ikke godtgjørelse for verv i foreningen.  
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§ 9 Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. 
Saker som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke 
før årsmøtet.  
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være til stede. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. 
Møteleder, referent og to signaturholdere velges av årsmøtet.  
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på 
sakslisten for årsmøtet.  
 
§ 10 Stemmegivning på årsmøtet 
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. Valg gjennomføres i tråd med vedtatte valgreglement. 
 
§ 11 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingent 
5. Vedta budsjett 
6. Vedta valgreglement 
7. Velge: 
 a) President, vise president og styremedlemmer 
 b) Valgkomite 
Agenda for årsmøtet settes opp av styret. 
 
§ 12 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen. 
 
§ 13 Styret 
Foreningen ledes av et styre bestående av 7 representanter. Styret er høyeste 
myndighet mellom årsmøtene. Route Manager møter fast i møtene, men har ikke 
stemmerett. I tillegg stiller administrasjonen sekretær for styret. 
Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
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2.  Utarbeide aktivitetsplan for styreperioden. 
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide instruks for disse. 
4. Føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver 

tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
5. Representere foreningen utad. 
 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. 
Foreningen tegnes av styreleder og Route Manager i fellesskap. 
Styrets sammensetning: 

o President 
o Vise president 
o Styremedlemmer 

Styret velges av årsmøtet. Styret velges for en periode på to år. Styremedlemmer kan 
gjenvelges én gang. Det er ingen varamedlemmer. Styremedlemmer som frafaller 
vervet før valgperioden opphører, suppleres av styret i tråd med gjeldende 
valgreglement. 
 
§ 14 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 
 
§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 
For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges 
et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  
 
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 
foreningen arbeider for å fremme. Avviklingsstyret avgjør hvilket formål som skal 
tilgodeses. 
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  
 
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som 
oppløsning.  
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til 
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal 
i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet 
skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra 
foreningens kreditorer. 


