
  VEDTEKTER 

FOR 

     SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
§1 Sandtjønnlia og omegn velforening har til formål å verne om medlemmets 

rettigheter og deres felles interesser. Velforeningen er upolitisk.

§2 Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor Sandtjønnlia, Spjotvatn og 
Kyrtjønn hytteområde. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av
årsmøtet. Medlemsåret er fra 1. mars til 28. februar. Styret kan beslutte et 
medlem strøket dersom kontingenten ikke betales innen 31. mai. Det sittende 
styret er ansvarlig for avvikling av årsmøtet.

§3 Velforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer bestående av leder, 
nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. Styret velges av årsmøtet for
2 år av gangen. Vekselvis 2 og 3 medlemmer står på valg hvert år. Valgte 
representanter fungerer fra årsmøte til årsmøte.                                                 

Det sittende styret er ansvarlig for avvikling av årsmøtet.                           
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved 
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine 
møter. Styret kan ikke forplikte medlemmene utover kontingente. 
Årsregnskapet avsluttes 28. februar hvert år.

§4 Årsmøtet holdes skjærtorsdag. Kunngjøringen skjer skriftlig til medlemmene 
eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen 
sendes sammen med redegjørelse for de saken som faller inne under punkt 6 
i «Årsmøtet behandler».

§5 Årsmøtet behandler

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Styrets årsberetning.
4. Valg av: 

     leder
nestleder                                                                                           
kasserer                                                                                           
sekretær                                                                                                    
1 styremedlem                                                                                          
revisor                                                                                                        
2 personer til valgkomite                                                                           
2 personer til aktivitetsgruppe                                                                   
2 medlemmer til å skrive under protokollen   

5. Fastsettelse av kontingent.
6. Innkomne forslag – må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet 

holdes.
7. Avslutning.



Ved avstemming har hver hytte 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker 
avgjøres ved alminnelig flertall blant de møtende medlemmene med mindre 
annet er bestemt, jfr. §§ 7 og 8.

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på 
årsmøtet.

§6 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når 
minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen Innkallingen 
skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saken som skal behandles.

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

§8 Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever ¾ av de avgitte 
stemmer. Avstemningen skal skje skriftlig.

          

Paragraf 4.2. setning er vedtatt endret på årsmøtet 5. april 2007.                                 


