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LOVER FOR HAUGESUND TURISTFORENING
§ 1. Formål.
Haugesund  Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

Foreningen søker å nå disse målene ved:
a.	Varding og merking av ruter, rydding av stier, merking av løyper, bygging av broer og klopper.
b.	Bygging og drift av hytter og andre tiltak for overnatting i fjelltrakter og heiområder.
c.	Arrangering av fellesturer og medlemsmøter.
d.	Tiltak for å lette og sikre adkomst til fjell- og friluftsområder.
e.	Utgivelse av rutebeskrivelser og andre skrifter.
§ 2. Medlemmer.
Foreningen er medlem av Den Norske Turistforening. Medlemmene i Haugesund Turistforening er dermed også medlemmer av Den Norske Turistforening. Inndeling i medlemskategorier i Haugesund Turistforening følger de til enhver tid tilsvarende regler i Den Norske Turistforening.
Forholdet mellom Haugesund Turistforening og Den Norske Turistforening følger av de regler som til enhver tid gjelder for forholdet mellom Den Norske Turistforening og de lokale foreninger sammen med eventuelle særavtaler.
Medlemmer som ved sin virksomhet for foreningen har gjort seg fortjent til det, kan av styret utnevnes til æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig i styret.
§ 3. Styret.
Foreningen ledes og dens midler disponeres i henhold til § 1 av et styre bestående av leder og 6 styremedlemmer.
Leder velges for ett år av gangen ved særskilte valg. De øvrige styremedlemmene velges for to år. 3 medlemmer står for valg hvert år.
Det skal dessuten hvert år velges 2 varamedlemmer til styret. Også varamedlemmene innkalles til styremøtene. Dersom et varamedlem rykker inn i styret fordi et medlem er trådt endelig ut, tjenestegjør varamedlemmene i den gjenværende del av styremedlemmets funksjonstid.
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Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer og nedsetter eller foreslår valgt på årsmøtet de arbeidsutvalg (komiteer) som styret finner nødvendig. Et av medlemmene i hvert utvalg (komite) bør sitte i styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede og 3 av disse er enige i beslutningen. Ved stemmelikhet forutsettes saken gjenopptatt på nytt styremote med samtlige styremedlemmer til stede.
Foreningen forpliktes ved underskrift av leder eller 2 styremedlemmer.
§ 4. Årsmøte 
Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Driftsåret følger kalenderåret. Årsmøtet kunngjøres i dagspressen med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle:
a.	Årsmelding fra styret.
b.	Revidert årsregnskap med nødvendige underregnskap.
c.	Valg av:
1.	Leder for 1 år.
2.	3 styremedlemmer for 2 år.
3.	2 varamedlemmer for 1 år.
4.	2 revisorer for 1 år
 5.	Arbeidsutvalg eller komiteer som styret finner nødvendig,
	       Innstillingskomite for neste års valg.

d.	Fastsettelse av kontingent for neste år.
e.	 Eventuelle forslag fra styret eller medlemmene. Disse må være sendt til styret        minst en uke for årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer med de unntak som følger av §§ 6 og 7. Vedtak gjøres med alminnelig stemmeflertall med de unntak som er nevnt i §§ 6 og 7.
§ 5. Ekstraordinært årsmøte.
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller når det skriftlig forlanges av minst 30 medlemmer. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles innen en måned etter at krav er innkommet til styret.
Kunngjøring, avstemminger og beslutningsdyktighet er som for vanlige årsmøter.

§ 6. Lovendringer. 

Endring av lovene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med ¾ flertall. Forslag om endring av 
lovene må være kommet inn til styret innen utgangen av driftsåret.

§ 7. Oppløsning
Foreningen kan oppløses dersom det vedtas på et ordinært årsmøte med ¾ flertall og gjentas med samme flertall med minst 100 frammøtte medlemmer eller 3/4 av den samlede medlemsmasse på et ekstraordinært årsmøte som holdes 4 uker etter.
Dersom oppløsning blir vedtatt, overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening for forvaltning inntil en ny tilsvarende forening er dannet. Dersom dette ikke har skjedd innen 10 år, tilfaller foreningens midler Den Norske Turistforening.
Disse lovene er sist revidert på Haugesund Turistforenings årsmøte i 2008.
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