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 Vedtekter for Slow Food Røros 

1. Definisjoner og formål 

Slow Food er en grasrotorganisasjon grunnlagt av Carlo Petrini i Italia i 1986, og som har spredt seg over 
hele verden. Slow Food ble fremmet som et alternativ til fast food, og tilstreber å bevare tradisjonell og 
regional mat, og oppfordrer til dyrking og avl av planter, frø og husdyr som er karakteristisk for det 
lokale økosystemet.  
Slow Food Røros er en lokal avdeling (convivium) av Slow Food International og skal dekke kommunene 

i regionen; Holtålen, Tydal, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. 

GOD, REN og RETTFERDIG er Slow Foods Manifest og filosofi: Slow Food vil samle personer som 

ønsker å ta vare på mat og smaker etter Slow Foods ideer. Vi arbeider for å beskytte retten til matglede, 

respekt for livets naturlige rytme og harmoniske sameksistens med naturen. Vi støtter arbeidet med 

matkvalitet som er god, ren og rettferdig. Vi jobber for å sikre tradisjonell kunnskap, for å lage lokale 

økonomiske enheter og for en bærekraftig utvikling som vil støtte disse formålene. Slow Food 

oppfordrer alle til å være bevisste forbrukere ved å bremse ned og bruke sine sanser til å nyte 

kvalitetsmat med bevissthet, lære å velge god mat som er produsert i harmoni med miljøet og lokale 

kulturer.  

2. Organisasjon 

Slow Food Røros ledes av et styre på minst 3 – 5 personer. Styret skal bestå av leder, kasserer, sekretær 

og styremedlemmer. Årsmøtet skal velge leder og styremedlemmer for 2 (alternativt 1) år av gangen. 

Styret velges med en virkningstid slik at ikke hele styret byttes ut samtidig. Årsmøtet velger en revisor 

og valgkomite på 2 medlemmer for ett år ad gangen. 

Dersom et styre ikke fungerer iht vedtektene, kan 5 medlemmer kreve ekstraordinært årsmøte. 

3. Årsmøtet 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel per brev 

eller e-post. På årsmøtet har alle som har betalt medlemskontingent stemmerett. Årsmøtet skal 

behandle årsmelding, årsregnskap, innkomne forslag og valg av tillitsmenn. 

4. Conviviets treff 

Styret skal lage et program som samsvarer med Slow Foods formål med veiledende 6 - 8 samlinger 

hvert år. Samlingene bekjentgjøres på nett, e-post eller vanlig brev og i de tilfeller det er nødvendig 

gjennom annonse i lokalavis. 

Alle samlingene er åpen for alle interesserte. Ved begrensning i antall deltakere gis medlemmer 

fortrinnsrett. Det lages alltid en differensiert deltakeravgift slik at ikke-medlemmer betaler en høyere 

inngangsavgift enn medlemmer. 

5. Økonomi 

Slow Food Røros sine inntekter til å betale for driften kommer fra andel av medlemskontingent og 

overskudd av arrangementer, samt tilskudd fra sponsorer og grasrotandel. 

6. Oppløsning 

Lokal avdeling bør bestå av minst 20 medlemmer.  Ved oppløsning av avdelingen skal Slow Food 

International bestemme hva som skal skje med avdelingens eiendeler. 

Slow Foods vedtekter er vedtatt på årsmøte 2008/ justert på årsmøte på Solheim i 2016 og i 2017. 


