VEDTEKTER FOR HOLSAsEN VEL

§1

Holsåsen Vel har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles
interesser. Vellet er upolitisk.

§2

Rett til medlemskap har hytteeiere på Holsåsen og andre interesserte. Innmelding
skjer til styret. Arskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret er kalenderåret.
Arskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom
kontingenten ikke betales i rett tid. Hvert medlem har 2 stemmer.

§3

Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av
gangen, formann ved særskilt valg. Styret er beslutningsdyktig når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke - uten spesiell fullmakt - forplikte
medlemmene utover kontingenten.

§4

Arsmøtet holdes i påsken. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen
forsvarlig måte, med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes
regnskap samt redegjørelse for de saker som faller under pkt. f). Arsmøtet ledes av
en dirigent valgt ved møtets begynnelse.
Arsmøtet behandler:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Styrets beretning
Arsregnskap/revisors beretning
Valg
- av formann
- av styremedlemmer
- av 2 vararepresentanter (2 år)
- av revisor (2 år)
- av valg nemnd (2 stk for 2 år)
Hele styret bør ikke skiftes ut samtidig
Arbeidsplan for kommende år m/budsjett
Fastsettelse av kontingent
Øvrige saker
Eventuelt

Ved avstemming har hvert medlem 2 stemmer. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker
avgjøres ved alminnelig flertall blant de møtende medlemmer - med mindre annet er
bestemt. (Jfr. § 6 og § 7). Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
Arsprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøtet.
Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

§5

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3
av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelse skal inneholde saksliste og
redegjørelse for de saker som skal behandles.

§6

Vedtektsendringer

§7

Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever % av de avgitte
stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig. Skal behandles på 2 årsmøter.

kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.
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