LOVER
for

Norsk Kremasjons Forening

vedtatt på årsmøtet 12. mars 1917, 7. april 1919,
13. mars 1920, 13. mars 1922, 19. mars 1923,
21. mars 1927, 9. september 1929, 6 . september
1940 og 20. april 1951.

§ 1.

Norsk Kremasjons Forening er en landsforening med formål å vekke interessen for kremasjon i Norge og å virke for at den blir alminnelig i alle samfunnslag. Foreningen søker herunder å fremme bygging og utsmykning av krematorier.
Foreningen - som har eget begravelsesbyrå samarbeider med liknende foreninger i andre land
og er medlem av The International Cremation
Federation.
2.
Enhver som har fylt 15 år lmn bli medlem av
foreningen mot å betale 5 kroner en gang for alle.
Innmelding skjer skriftlig p å særskilt skjema og
særskilt for hvert medlem.
Kontingenten betales ved innmeldingen. M edlemskap gjelder som kremasjonserklæring.
§ 3.

Foreningens styre har sitt sete i Oslo. Det b estår av 5 medlemmer, som velges av årsmøtet for
2 år av gangen. Annet hvert år utgår henholdsvis
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2 og 3 medlemmer av styret. Gjenvalg kan skje.
Årsmøtet velger også 3 varamenn til å gjøre
tjeneste for l år av gangen.
Lønnede funksjonæret· i foreningens begravelsesbyrå kan ikke velges inn i styret.
Vervet som styt·emedlem er ulønnet.
§ 4.

Styret velger innen sin midte formann og varaformann. Det er beslutningsdyktig når minst 3
medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet
gjør formannens stemme utslaget.
Styret ansetter kontorpersonalet og fastsetter
dettes lønn. Det bestemmer hvem der som sekretær skal føre foreningens korrespondanse og utføre dens løpende forretninger. Som. sekretær kan
også medlemmer av styret fungere. Sekretærens
godtgjørelse fastsettes av årsmøtet etter forslag
fra styret.
Over styret:; forhandlinger føres protokoll.
§ 5.

Styret treffer bestemmelse om forvaltning og
anbringelse av foreningens midlet· etter de regle!'
som gjelder for umyndiges midler og legger fram
regnskap på årsmøtet. Samtidig avlegger det beretning om virksomheten i det fol'løpne år.
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§ 6.

Hvert år innen utgangen av april måned holdes
årsmøte av foreningens medlemmer. Det innkalles av styret ved kunngjøring i 3 Oslo-aviser med
14 dagers varsel. I kunngjøringen nevnes de saker
som skal behandles. Dokumentene legges fram pa
foreningens kontor.
På årsmøtet foretas valg av styre og varamenn,
godkjennelse av regnskapet m. v. Videre foretas
valg av revisor og fastsettelse av dennes og sekretærens godtgjørelse.
Stemmerett har alle medlemmer som er meldt
inn i foreningen før årsmøtet blir kunngjort i
avisene. Bare medlemmer som møter personlig
kan stemme. Alle vedtak fattes med alminnelig
flertall.
Til behandling av bestemte saker kan styret
innkalle foreningens medlemmer til ekstraordinært møte ved kunngjøring som foran bestemt.
Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen
kan ikke behandles i møtet.
§ 7.

Den som ønsker det kan betale inn til foreningen forskuddsbeløp til hel eller delvis dekning av
omkostninger ved bisettelse. Vilkåret for sådan
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innbetaling er at foreningens begravelsesbyrå ordner bisettelsen.
De innbetalte beløp forvaltes av Oslo overformynderi.

Til vedtak om endring kreves at 2"3 av de medlemmer som er til stede på årsmøtet stemmer for
forslaget.
§ 11.

§ 8.

Foreningens inntekter, renter o. l. går inn i
driftsfondet.
Gavebeløp som foreningen får til særlige formål forvaltes av Oslo overformynderi, hvis ikke
annet er bestemt av giveren.
§ 9.

Det beløp på 10 000 kroner som er avsatt av
Forstmester A. T. Gløersens testamentariske gave, utgjør et særskilt og urørlig fond , hvis renter
brukes til hel eller delvis dekning av kremasjonsavgifter. Kapitalen forvaltes av Oslo overformynderi. Blir ikke samtlige renter brukt i årets løp
til formål som nevnt, kan det overskytende overføres til driftsfondet.

Vedtak om oppløsning av foreningen må for a
være gyldig skje med % flertall på to på hinannen følgende ordinære årsmøter.
Hvis oppløsning besluttes, gjøres på de samme
årsmøter vedtak med alminnelig flertall om anvendelse av foreningens midler. Anvendelsen rna
være i samsvar med foreningens formål og for
de særskilte gavefonds vedkommende også i samsvar med givernes ønsker og forutsetninger.
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§ 10.

Forslag til endring i disse lover må være kommet styret i hende senest en måned før årsmøtet
og skal så vidt mulig kunngjøres for medlemmene.
l
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