
Vedtekter 

for 

Venabygdsfjellet Vel 

(Forslag på Årsmøtet 11.08.18.) 

§ 1. Navn 

Foreningen har navnet Venabygdsfjellet Vel 

§ 2. Formål 

Formålet er å fremme medlemmenes felles interesse for Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst 

vern om fjellets natur og miljø. 

§ 3. Foreningens geografiske område 

Velforeningens område gjelder alle eiendommer som ligger på eller har en naturlig tilknytning til 

Venabygdsfjellet. 

§ 4. Juridisk person. 

Foreningen er en selvstendig og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 

gjeld. 

§ 5. Medlemskap 

A.  Enhver eiendomsbesitter, grunneier/bygsler/fast leietaker innenfor området definert i § 3, kan 

bli fullverdig stemmeberettiget medlem av foreningen. Vedkommende besitter må 

godtaforeningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte 

kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For at en skal ha 

stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt. 

B.  Det kan uansett ikke knyttes mer enn ett medlemskap med fulle rettigheter til hver eiendom. 

C.  Venabygd grunneierlag har en representant i foreningens styre. Denne person kommer i 

tillegg til de som velges ordinært. Dette medlem har ikke stemmerett, men ellers alle 

rettigheter. 

D.  Medlemmer som flytter ut av foreningens område, kan fortsette som støttemedlem. Det 

samme gjelder dersom enkeltindivider viser stor interesse for området. Medlemmer innen 

dette punkt anses som støttemedlemmer, og har ikke stemmerett. 

E.  Medlemmer som handler i strid med foreningens formål, eller opptrer på en måte som skader 

foreningens renomme, kan ekskluderes av styret. Medlemmet gis rett til å gi et eget 

innlegg på årsmøtet om sin handling. Avgjørelsen om eksklusjon må fattes/godkjennes 

av årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte. Det kreves at 2/3 av de fremmøtte 

stemmer, Simpelt flertall er tilstrekkelig for at eksklusjonen er gyldig. 

§ 6. Utmeldelse 

Utmeldelse må gis skriftlig, eller med bekreftet e-post. 

 

 



§ 7. Kontingent 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, 31. mai, kan strykes etter 

purring. Eventuelt inndriving av skyldig kontingent vurderes særskilt. 

§ 8. Regnskap 

Det føres regnskap over foreningens inntekter og utgifter, og regnskapsåret er fra 1.juni til 31.mai. 

§ 9. Årsmøtet: Innkalling – forslag 

A.  Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

B.  Årsmøte avholdes i tidsrommet 26. juli – 15. august. 

C.  Styret varsler medlemmene om årsmøtets dato, senest 10. mai. 

D.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes i skriftlig form til styrets leder senest 1. 

              juni. 

E.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede. 

§ 10. Årsmøtet: Møterett – stemmerett 

Alle medlemmer, se § 5, har møte, - forslags- og talerett på årsmøtet. Ingen medlemmer har mer enn 

en stemme. 

§ 11. Årsmøte: Gjennomføring. 

A.  På ordinært årsmøte skal følgende behandles: 

- Valg av møteleder 

- Valg av referent 

- Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

- Be om godkjennelse av innkallingen 

- Årsberetningen 

- Regnskap for siste regnskapsår. 

- Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent. 

- Behandling av innkommende forslag 

- Valg av: 

Styre 

 Revisor 

 Valgkomite 

B.  Valgkomiteen leverer sitt forslag til nye medlemmer til foreningens styre, til styreleder 14 dager 

før årsmøtet. I forslaget skal det klart fremkomme at alle valg er for to år. 

Foreningens leder, sekretær og et styremedlem er på valg det ene året, og nestleder, kasserer 

og styremedlem det påfølgende år. 

Det enkelte styremedlem, velges til konkrete arbeidsoppgaver i styret, men et enkelt medlems 

funksjon i styret kan, av styret, endres hvis gode grunner taler for det.  

Det skal foretas valg av revisor, og valgkomite med to medlemmer. 

§ 12. Årsmøtet: Stemmegivning. 

Stemmeberettiget er de som er fullverdige medlemmer av foreningen, se § 5. Det er anledning å ha 

med seg kun en skriftlig fullmakt på vegne av et annet stemmeberettiget medlem. 

Alle valg gjøres skriftlige. Dersom det er flertall for det, kan avstemming skje ved håndsopprekning. 

Tellekorps på 3 medlemmer velges. 



Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Leders stemme teller dobbelt ved stemmelikhet. 

§ 13. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styrets flertall finner det påkrevet eller når minst 10% av 

de fullverdige medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger 

samme prosedyre som ordinært årsmøte jfr. § 10. innkallingsfristen er minst 14 dager. 

§ 14. Styret: Styrets arbeid 

A.  For å ha verv i foreningen, må vedkommende være medlem. 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, og 2 styremedlemmer. 

 

B.  I tillegg er grunneierne representert i styret med en person utpekt av Venabygd grunneierlag. 

Dette medlem er uten stemmerett., se § 5 C. 

C.  Styret avholder møter etter behov. 

D.  Styret er beslutningsdyktig hvis minst 4 medlemmer er tilstede. 

E.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

F.  Det føres protokoll over møtene. 

§ 15. Valg og oppnevnelser. 

I valgkomiteens innstilling skal det tas geografiske hensyn, slik at de forskjellige områdene innenfor 

Venabygdsfjellet blir representert i styret. 

§ 16. Vedtektsendringer. 

Endringer av vedtektene fattes på årsmøtet med 2/3 flertall av de avlagte stemmene. 

§ 17. Oppløsning 

Beslutning om oppløsning skal fattes på to påfølgende årsmøter med minst 3/4 flertall.  

Mulige økonomiske midler som måtte være til overs stilles til disposisjon for det siste styre, som etter 

beste skjønn anvender beløpet til fordel for Venabygdsfjellet. 
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