Stavadalen Hyttevel
Vedtekter for foreningen Stavadalen Hyttevel.
Vedtatt på stiftelsesmøte 4. oktober 2014 årsmøtet 03.04.2010
1. Foreningens navn
Foreningens navn er Stavadalen Hyttevel
2. Medlemskap og kontingent
Enhver som eier fritidseiendom innenfor Stavadalen hyttegrend har pliktig medlemskap i Stavadalen
Hyttevel. Andre eiere av fritidseiendom i Stavdalen kan også være medlemmer.
Medlemskapet representeres av en person for hver hytte.
Forandring av adresse eller eierforhold meldes skriftlig til styret omgående.
Medlemmene plikter å betale slik årlig kontingent til drift av hyttevelet som årsmøtet fastsetter.
32. Formål
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser som hytteeiere i Stavadalen, i samarbeid
med grunneiere, kommune og andre, herunder medlemmenes interesse knyttet til opparbeidelse,
skilting og drift av skiløyper og turstier, drift og brøyting av adkomstveier, avholdelse av felles
tilstelninger samt øvrige felles arrangementer og tiltak. .
43. Styret
Foreningen ledes av et styre på 4 – 6 medlemmer, samt opptil 3 varamedlemmer, etter årsmøtets
beslutning. Styret velges på årsmøtet for 1 eller 2 år av gangen . Styremedlemmene velges slik at de
overlapper funksjonsperiodene overlapper hverandre.r. Styrelederen velges særskilt på årsmøtet,
med mindre årsmøtet beslutter at styret skal konstituere seg selv.
Forslag til sammensetning av styre for neste valgperiode, fremmes av en valgkomite, bestående av 2
– 4 personer, som oppnevnes av årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders
stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter.
Styret representerer foreningen utad. Foreningens signatur innehas av styrets leder og ett
styremedlem i fellesskap. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene foreningen
utover årsmøtets vedtak fastsatt budsjett.
54. Årsmøte
Årsmøtet avholdes i begynnelsen av året og senest innen utgangen av påske hvert år. Styret skal
varsle om tid og sted for årsmøtet senest 1 måned i forkant.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet styret senest 3 uker 1
måned før. Innkalling til årsmøte, Kunngjøring vedlagt styrets beretning, revidert regnskap og
innkomne forslag sendes medlemmene på registrert fortrinnsvis pr e-post adresse, samt legges
tilgjengelig på hyttevellets nettsider evt på annen forsvarlig måte med minst 8 14 dagers varsel. På
årsmøtet kan medlemmene møte ved fullmektig, forutsatt at skriftlig og datert fullmakt foreligger.
Årsmøtet skal behandler:
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1. Styrets beretning
2. Årsregnskap
3. Valg av styre
4. Budsjett for neste år/sesong
5. Fastsettelse av kontingent
4.6. Valg av valgkomité
5.7. Øvrige saker som er meldt inn av medlemmene eller av styret
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med unntak av . Tilendring av
vedtektener og kontingent som krevers 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er
møtelederens stemme avgjørende. Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 21 medlemmer
valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen legges ut på internettsiden til vellet.
6. Opphør
Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte at foreningen skal opphøre. Midlene i foreningen skal i
så fall fordeles likt blant de medlemmer som er registrert i foreningen på opphørstidspunktet
og har betalt medlemskontingent de siste 3 år.
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