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Asker Elveforum som er lokalisert i Asker kommune, er et frivillig kompetanse- og
kontaktforum.
Asker Elveforum skal bidra til god dialog og samhandling mellom innbyggerne, frivillige
organisasjoner, kommunens etater, politikere og utbyggere.
Asker Elveforum vil bidra til at Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og
levende strenger gjennom Askerlandskapet med bevart biologisk mangfold, god økologisk status
og stor opplevelsesverdi inkludert bevaring av kulturminner.
Asker Elveforum vil engasjere barn, unge og voksne til å bruke og beskytte de blågrønne
strukturene.
Asker Elveforum vil uttale seg om regulerings- og byggeplaner og arbeide for at bekker
gjenåpnes.
Asker Elveforums målsetning er:
 Å skape forståelse for vassdragenes økologiske verdi – vann og kantsoner
 Arbeide for etablering av gode turstier langs/nær vassdragene
 At videregående skoler bruker tilgjengelig undervisningsmateriale om vassdragene
 At utbyggerne hensyntar byggeforbudsoner/hensynsoner langs vassdragene

Medlemmer
Enkeltpersoner som ønsker å bidra ved aktivt eller passivt medlemskap. Enkeltpersoner kan
være organisert i elvegrupper (gruppe for en enkelt elv/dam). Elvegruppens leder skal ha nær
kontakt med Asker Elveforums styre. Organisasjoner som jobber med relaterte tema er ønsket
som medlemmer.

Samarbeidspartnere
Asker Elveforum vil søke samarbeid med kommunale etater, skoler og barnehager,
velforeninger/borettslag/sameierlag, jeger- og fiskeforeninger, næringsinteresser og andre som
fremmer innbyggernes interesse for å ta vare på og oppleve vassdragene. Asker Elveforum vil
samarbeid med øvrige elvefora i indre Oslofjord.

Organisering
Årsmøte
Årsmøtet er Asker Elveforums høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april
måned. Styret sender varsel for årsmøte med åtte ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på
årsmøte skal være meldt til styret senest seks uker før møtet. Innkalling til årsmøte sendes to
uker før møtet, sammen med saksliste, årsmelding, regnskap og revisor beretning.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når minst en tredjedel av medlemmene krever det.
Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal skje med seks ukers varsel. Innkalling skjer med epost.
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Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Med unntak for endringer i disse
vedtekter og oppløsning, skjer vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved
avstemming har hvert medlem en stemme.
Årsmøtet velger møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, vedtektsendringer, organisering, saker fra
styret, innkomne forslag, handlingsplan, valg av styret, valg av revisor og valg av valgkomite
bestående av en leder og to medlemmer.
Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal
følge innkallingen til årsmøtet.
Styret
Styret leder Asker Elveforums daglige arbeid, og består av leder og 5-7 styremedlemmer.
Oppgavene inkludert kasserer fordeles mellom medlemmene.
Styret har ansvar for virksomheten, for utarbeidelse av årsmelding, for at regnskapet er
tilfredstillende ført, og for innkalling av årsmøtet til rett tid.
Styret innstiller til valg av valgkomite.
Det skal føres referat fra styremøtene.
Leder velges for ett år. De andre medlemmene velges for to år. Første gangen velges 2
styremedlemmer for ett år.
Forummøter
Forummøtene er åpne møter. Styret arrangerer 3- 4 forummøter årlig, inkludert årsmøtet. Styret
sender innkalling senest 2 uker før møtet pr e-post til medlemmene og kommunen. Møtet
annonseres i Budstikka «Hva skjer» og på andre sentrale sosiale media.
Forummøtene tar opp ulike tema knyttet til utfordringer i og eksempler fra
vassdragsforvaltningen, regulerings- og byggesaker, rapporter fra arbeids gruppene og fra Asker
Elveforums prosjektarbeid og virksomhet. Forummøter kan holdes i forbindelse med befaringer.
Befaringer
Styret innkaller til befaring etter behov, gjerne i samråd med kommunen.

Økonomi
Asker Elveforum er en ideell organisasjon der ingen enkeltpersoner eller elvegrupper kan
disponere over dens formue eller har krav på utdeling av overskudd eller heftelser for dens
gjeld.
Regnskapet føres av ett av styremedlemmene og kontrolleres av revisor.
Medlemsavgift fastsettes på årsmøtet.
Regnskapet føres av en av styremedlemmene og kontrolleres av revisor. Styret utnevner revisor det
første året. Deretter velger årsmøtet revisor for to år.

Oppløsning av Asker Elveforum
Eventuell oppløsning av Asker Elveforum behandles på årsmøtet. Saken tas opp første gang på et
årsmøte, og krever flertallsvedtak på neste årsmøte. Samtlige disponible midler tilfaller
Naturvernforbundet i Asker til arbeid som faller inn under Asker Elveforums formål.

