Invitasjon
til etablering av Stavadalen hyttevel på Makalausbua, påskeaften kl 16.

I h.h.t. vedtektene i kjøpekontrakten skal det etableres et Vel. Vellets formål
skal være å ivareta medlemmenes interesser i området.

AGENDA
- Revidering av vedtektene. Se vedlagte forslag.
- Valg av styre
Forslag: Leder, sekretær/kasserer og 2 styremedlemmer.
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite
- Ansvarlig for hjemmesiden
- Fastsettelse av kontingent
- Eventuelt
Ber om tilbakemelding dersom noen kan påta seg oppgaver.
Ber også opplyst e-postadresser til hyttevellets e-postadresse:
E-mail: Stavadalenhyttevel@hotmail.com

VEL MØTT.

Irene Vik Olsen

Ulf Kristiansen

Forslag til vedtekter for Stavadalen hyttevel.
1. Medlemskap
Enhver som eier fritidseiendom innenfor Stavadalen hyttegrend har pliktig medlemskap i
Stavadalen hyttevel.
Medlemskapet representeres av en person for hver hytte.
Forandring av adresse eller eierforhold meldes skriftlig til styret omgående.
2. Formål
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i samarbeid med grunneiere,
kommune og andre.
3. Styret
Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret velges på årsmøtet for 2 år av
gangen. Styremedlemmene velges slik at de overlapper funksjonsperioder.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er
leders stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter.
Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover årsmøtets vedtak.
4. Kontingent
Forslag til kontingent
5. Årsmøte
Årsmøtet avholdes i begynnelsen av året og senest innen utgangen av påske hvert år.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet styret senest
1 måned før. Kunngjøring vedlagt styrets beretning, revidert regnskap og innkomne
forslag sendes medlemmene fortrinnsvis pr e-post evt på annen forsvarlig måte med
minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrets beretning
Årsregnskap
Valg
Fastsettelse av kontingent
Øvrige saker

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Til endring av vedtekter og kontingent kreves 2/3
flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Årsmøteprotokoll
underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen
legges ut på internettsiden til vellet.

