
           
  

  

           
  

 
STATUTTER 

for 
CHRISTIAN RADICHS VENNER 

 
Godkjent på årsmøtet 12. april 2016 

 
§ 1 

Foreningen 
“Christian Radichs Venner” er en administrativ og økonomisk uavhengig 
støtteforening opprettet i Norge i samråd med Stiftelsen Christian Radich.  
“Christian Radichs Venner” ble stiftet i Oslo den 5. november 1971. 
 

§ 2 
Formål 

“Christian Radichs Venners” formål er å arbeide for bevaring av Christian Radich 
som sjøgående, norsk fullrigger. Foreningens midler skal benyttes til beste for 
Christian Radich. 

§ 3 
Styret 

Foreningens styre består av: 
 Styreleder 
 Nestleder  
 6 styremedlemmer 
 
En representant for Christian Radich Drift AS og en representant for de ansatte om 
bord er faste observatører på styremøtene. Disse har full talerett på møtene. 
Styret oppnevner en valgkomité for valg av nye styremedlemmer. Styret velges av 
årsmøtet. 
Det enkelte styremedlem, inkludert styrelederen, velges for en periode på 2 år. 
Medlemmene kan gjenvelges. 
Dersom et medlem må nedlegge sitt verv før utløpet funksjonstid, kan styret 
oppnevne en erstatter. Denne må godkjennes av påfølgende årsmøte.  
Styret velger selv sin nestleder, kasserer og sekretær og fordeler andre 
ansvarsområder etter behov. Styret kan engasjere regnskapsfører. Revisor velges av 
Årsmøtet. 
 Styret skal: 
 Administrere foreningens virksomhet 
 Føre regnskap over og kontroll med innkomne midler 
 Foreta fordeling av og kontroll med disponible midler 
 Avgi beretning til Årsmøtet og medlemmene en gang hvert år 
 Opprette underkomiteer etter behov og oppnevne medlemmer til disse 



           
  

  

           
  

Styret innkalles til møter når styreleder eller minst 2 styremedlemmer finner det 
nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst fire representanter er til stede. 
Alle styrevedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder 
dobbelstemme. 
 
Det skal føres referat fra styremøtene. Styrets vedtak må fremgå av referatene 
som må fremlegges for godkjenning på påfølgende styremøte. 

 
 

§ 4 
Årsmøtet 

Årsmøte innkalles av styret med minst fjorten dagers varsel og skal avholdes 
innen utgangen av april måned.  
 
Årsmøtet skal behandle: 
 Årsberetning og Regnskap med revisors merknader. 
 Fastsette medlemskontingenten. 
 Andre saker nevnt under innkallingen. 
 Valg av styre og revisor. 
 Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen. 
 
Fraværende medlemmer har anledning til å avgi skriftlig stemme eller gi skriftlig 
fullmakt til styret. 

 
§ 5 

Vedtektsendringer / Oppløsning 
Styret kan med minst fire stemmer foreslå for Årsmøtet endringer i statuttene 
eller at Christian Radichs Venner skal oppløses. Slike beslutninger krever minst 
2/3 flertall i Årsmøtet. 

 
Forslag om oppløsning av Christian Radichs Venner skal publiseres på 
Christian Radichs hjemmeside på Internett og kunngjøres til medlemmene i 
skriftlig innkalling til årsmøtet. Ved gyldig beslutning om oppløsning, skal 
tiloversblevne aktiva tilfalle Stiftelsen Christian Radich. Eksisterer ikke Stiftelsen 
lenger, skal midlene tilfalle tiltak til fremme av seilskipssaken i Norge. 

 
Samme Årsmøte som beslutter oppløsning av Venneforeningen skal vedta og 
gjennomføre overføringen av tiloversblevne aktiva. Revisor skal kontrollere 
gjennomføringen. 

  


