Viðtøkur fyri felagið ”Krígssavnið”
- stovnað 23. juli 2008

§ 1 Navn og heimstaður
1.1 Navn felagsins er “Krígssavnið”/“War Museum” og heimstaður felagsins er Sørvágur.
§ 2 Endamál
2.1. Endamál felagsins er at:
a. varðveita og varpa ljós á krígsminnir í Føroyum
b. reka savn, ið lýsir tað árin, sum Seinni heimsbardagi hevði á føroyska samfelagið
c. seta bygningarnar á ogn felagsins, SOR-bygningin og tornið, í upprunastand og at nýta teir
til krígssavn o.a. í samsvari við virksemi og endamál felagsins
d. útvega pening til íløgur og rakstur.
§ 3 Limaskapur
3.1 Einstaklingar, stovnar og feløg kunnu gerast limir í Krígssavninum.
3.2 Limagjaldið verður ásett av aðalfundinum, og limur rindar fult ársgjald, uttan mun til nær á
árinum hann gerst limur.
3.3 Limur, sum er í eftirstøðu við limagjaldinum fyri 2 ár, verður strikaður sum limur.
3.4 Limur hevur bert atkvøðurætt á aðalfundum felagsins, um hann hevur goldið limagjald fyri
inniverandi ár og ikki er í eftirstøðu fyri undanfarin ár.
3.5 Hvør limur hevur eina (1) atkvøðu og atkvøðast kann ikki við fulltrú.
3.6 Limirnir eiga eftir førimuni at virka fyri at fremja endamál felagsins, royna at útvega savninum
lutir og at veita eina hjálpandi hond.
§ 4 Roknskapur
4.1 Roknskaparárið er frá 1. januar til 31. desember.
4.2 Kassameistarin skipar fyri bókhaldinum, og at ársroknskapurin er liðugur og grannskoðaður í
góðari tíð at leggja fyri nevndina at góðkenna áðrenn aðalfundin.

§ 5 Aðalfundur
5.1 Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins.
5.2 Aðalfundur skal haldast áðrenn 1. mars á hvørjum ári við hesi skrá:
1. Val av fundarstjóra
2. Val av fundarskrivara
3. Formaðurin greiðir frá virki felagsins í farna ári
4. Limalistin verður lagdur fram
5. Grannskoðaður roknskapur verður lagdur fram til góðkenningar
6. Ásetan av limagjaldi
7. Innkomin mál til viðgerðar
8. Val av nevndarlimum og tveimum eykalimum, har annar er fyrst- og hin
næstvaldur.
9. Val av grannskoðara
10. Ymiskt
5.3 Formaðurin lýsir alment aðalfundin í minsta lagi 10 dagar framman undan ásetta fundardagin.
5.4 Mál, ið ynskjast viðgjørd á aðalfundi, skulu fráboðast nevndarformanninum skrivliga í seinasta
lagi 3 dagar undan aðalfundinum.
5.5 Avgerðir á aðalfundi verða tiknar við vanligum meiriluta (– sí tó § 5.6). Stendur á jøvnum í
atkvøðum, fellur málið burtur, men kann takast upp aftur á næsta aðal- ella eykaaðalfundi.
Stendur á jøvnum í atkvøðum til nevndarval, verður málið tó avgjørt við lutakasti.
5.6 Til viðtøkubroytingar, keyp ella avhendan av fastari ogn ella avtøku av felagnum, krevst, at í
minsta lagi 2/3 av møttum limum við atkvøðurætti atkvøða fyri málinum á aðalfundi ella
eykaaðalfundi.
§ 6 Eykaaðalfundur
6.1 Kallað verður inn til eykaaðalfund, tá ið ein meiriluti á aðalfundi ella ein meiriluti í nevndini
krevur tað. Ein meiriluti av limum felagsins kann eisini krevja eykaaðalfund. Eykaaðalfundurin
skal tá verða hildin í seinasta lagi 4 vikur eftir tað, at hann er kravdur.
6.2 Nevndarformaðurin kallar alment inn til eykaaðalfund við í minsta lagi 10 daga freist við kunning
um dagsskránna fyri fundin.
6.3 Atkvøðugreiðsla á eykaaðalfundi fer fram á sama hátt sum á aðalfundi.
§ 7 Nevndin
7.1 Í nevndini eru 5 limir. Hesir verða valdir á ársaðalfundi fyri 2 ár í senn, soleiðis at tríggir standa
fyri vali annað hvørt ár og tveir annað hvørt ár.
Nevndin skipar seg sjálv við formanni, næstformanni, skrivara og kassameistara.
Sitandi formaður kallar saman til henda skipanarfund í seinasta lagi 7 dagar eftir aðalfundin..
7.2. Fer limur úr nevndini í ótíð, kemur fyrstvaldi eykalimur í nevndina, fram til næsta aðalfund.

7.3. Formaðurin leiðir nevndararbeiðið og myndar felagið úteftir.
7.4 Formaðurin kallar saman til nevndarfund, tá ið hann heldur tað vera neyðugt, ella tá ið í minsta
lagi tveir nevndarlimir biðja um nevndarfund.
7.5 Boð um nevndarfund skulu, við dagsskrá, vanliga gevast við í minsta lagi einari viku freist.
7.6 Formaðurin leiðir nevndarfundin og skrivarin ger fundarfrásøgn, sum innan 5 yrkadagar verður
send nevndini til viðmerkingar og verður síðan endaliga góðkend og undirskrivað á næsta
nevndarfundi.
7.7 Nevndarfundur er viðtøkuførur, tá ið í minsta lagi tríggir nevndarlimir eru á fundi.
7.8 Nevndin tekur avgerð við vanligum meiriluta. Stendur á jøvnum í atkvøðum, hevur formaðurin
avgerandi atkvøðuna.
7.9 Leiðarin fyri Visit Vágar hevur støðu sum eygleiðari í nevndini við møti- og talurætti, men tó ikki
atkvøðurætti.
§ 8 Tekningarreglur
8.1 Felagið verður bundið við undirskrift frá formanni og kassameistara í felag. Til lántøku, sum
bindur felagið, krevst tó meiriluti í nevndini.
§ 9 Avtøka av felagnum
9.1 Verður felagið tikið av, skal landsantikvarurin áseta, hvussu ognir felagsins skulu umsitast, til
annað felag við sama endamáli verður stovnað.
Soleiðis samtykt á aðalfundi felagsins tann 27. februar 2020

