
Cort Adeler Selskabet
Til fremhevelse av generaladmiralens liv og levned og hans eventyrlige sjømilitære 
karriere. Videre han og hans slekts store betydning i Telemark og andre steder der de 
gjorde seg gjeldende.

Vedtekter for Cort Adeler Selskabet

§ 1 - Formål

Cort Adeler Selskabet er en forening der formålet er å virke for fremhevelse av Cort Adelers 
liv og levned og hans eventyrlige sjømilitære karriere. Likeledes han og hans slekts store 
betydning i Telemark og andre steder der slekten gjorde seg gjeldende.

§ 2 - Virksomhet

Cort Adeler Selskabet skal arbeide for å fremme foreningens formål gjennom samarbeid med 
myndigheter, andre foreninger og personer ved å samle medlemmene til foredrag, 
diskusjoner, utflukter og selskapelig samvær. Cort Adeler Selskabet holder kontakt med 
medlemmene gjennom styret, eventuelle faggrupper og kontaktpersoner.

§ 3 - Medlemmer

Selskabet har følgende kategorier medlemmer:
A. Æresmedlemmer
B. Medlemmer

Ad A: Forslag om opptagelse av æresmedlemmer behandles som hemmelig sak av
styret. Styret som for anledningen skal være forsterket av 3 medlemmer 
oppnevnt av styret. Blir forslaget vedtatt med 5 stemmer, er vedkommende
opptatt som æresmedlem.

Ad B: Som medlemmer kan ved anmeldelse til Styret opptas: Alle med interesse 
for å arbeide aktivt for å fylle Selskabets formål. Styret bekrefter 
medlemsskap i påfølgende møte for inntegnede medlemmer.

§ 4 - Styret

Styret velges av generalforsamlingen. Styret har sete i Brevik, og styremedlemmene må 
velges slik at de har anledning til å delta i møter der. Styret består av 3-7 medlemmer. Styret 
ledes av en president og en visepresident som utpekes ved valget. Styrets medlemmer 
fungerer i minst 2 år.

For at Styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede. For vedtak 
kreves 3 stemmer. Ved presidentens forfall fungerer visepresidenten som president.
Styret velger blant sine medlemmer en sekretær og en kasserer.

§ 5 - Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomitéens funksjonstid er 2
år.

§ 6 - Styrets plikter

Det pålegges styret å:
• Innkalle til generalforsamlinger
• Ivareta Selskabets økonomi



• Sørge for utarbeidelse av regnskaper og å fremlegge disse for generalforsamlingen 
med revisors antegnelser, og med innstilling til avgjørelse.
• Sørge for at alt som kan være av verdi for Cort Adeler og Selskabets historie blir 
samlet, tatt vare på, ordnet og holdt i forsvarlig stand.
• Holde ajour Selskabets vedtekter og fortegnelse over medlemmer, æresmedlemmer og 
eventuelle andre som har mottatt Selskabets heder.

§ 7 - Generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes hvert år og søkes gjennomført i første kvartal. Medlemmene 
innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.

A. På generalforsamlingen velges:
1. Dirigent og referent
2. Medlemmer til styret i stedet for de uttredende
3. Revisor til gjennomgåelse av Selskabets regnskap.
4. Valgkomité.

B. På generalforsamlingen fremlegger styret:
1. Årsberetning for virksomheten
2. Forslag til endring av vedtektene
3. Årsregnskap og økonomisk status
4. Forslag til godkjennelse av regnskapet
5. Forslag til kontingentens størrelse

C. Stemme og valgregler
Når intet annet bestemmes skjer stemmegivningen muntlig. Alle saker avgjøres ved 
simpelt flertall.

D. Beslutningsdyktighet
På en generalforsamling kan ingen beslutning fattes dersom de stemmegivendes antall 
er mindre enn 7 av medlemmene. Styret kan innkalle til ekstraordinær 
generalforsamling, og plikter å gjøre det når det forlanges av minst 15 medlemmer.

§ 8 - Medlemskontingent – Utmelding

Generalforsamlingen fastsetter med alminnelig flertall medlemskontingent for det påfølgende 
kalenderår. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig til styret. 
Medlemmer som i 1 år ikke har betalt kontingent, strykes av medlemslisten.

§ 9 - Kommunikasjon med medlemmene

Selskabets medlemmer informeres elektronisk

§ 10 - Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtekter må sendes styret senest 4 uker før generalforsamlingen.
De innkomne forslag bekjentgjøres sammen med innkalling til generalforsamlingen.

§ 11 - Oppløsning av Selskabet

For vedtak av forslag til Selskabets oppløsning kreves at halvparten av samtlige medlemmer 
stemmer for det. I så tilfelle realiseres eiendelene, og det fattes bestemmelse på en 
generalforsamling om de innkomne midlers anvendelse.


