
 

 Vedtekter for Åsbøseterdalen Velforening  
§1 Foreningens navn  

Foreningens navn er Åsbøseterdalen Velforening, og ble stiftet 18. mai 2002.  

§2 Foreningens formål  

Åsbøseterdalen velforening har som formål å arbeide til allment beste for Åsbøseterdalens felles 
interesser, herunder opparbeidelse av best mulig infrastruktur og tilbud av skiløyper og turstier i 
området.  

Det kan søkes samarbeid med andre foreninger, der dette er hensiktsmessig.  

§3 Juridisk person  

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar 
for gjeld.  

§4 Medlemmer  

Enhver grunneier og hytteeier i Åsbøseterdalen og nærliggende områder kan bli medlem av 
foreningen ved å betale kontingent. Andre interesserte kan også opptas som medlem.  

§5 Kontingent  

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen utgangen av juli. Medlemmer som skylder 
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret 
strykes som medlem av foreningen.  

§6 Stemmerett og valgbarhet  

Alle medlemmer som betaler kontinent for inneværende år har stemmerett og er valgbare til 
tillitsverv i foreningen.  

§7 Årsmøte  

Årsmøtet er velforeningens øverste organ.  

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 
måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig på 
velforeningens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet 

Alle medlemmer har adgang på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall 
stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning 
kan ikke skje ved fullmakt.  
  



§8 Årsmøtets oppgaver  

1. Konstituering  

 valg av møteleder  

 valg av 2 personer som sammen med møteleder undertegner protokollen  

 

2. Behandling av:  
 årsmelding  

 regnskap i revidert stand  

 innkomne forslag  

 plan for kommende år  

 budsjett for kommende år  

 andre saker som er nevnt i innkallingen  
 
3. Valg  

 leder for 1 år.  

 2 styremedlemmer for 2 år.  

 1 varamedlem for 2 år  

 revisor  

 valgkomité på 3 medlemmer  
 

Med mindre annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall blant de 
stemmeberettigede. Valg foregår skriftlig dersom der foreligger mer enn ett forslag. Er det ved 
omvalg stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.  

 
§9 Ekstraordinært årsmøte.  

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst 10 medlemmer krever det.  

§10 Styret  

Styret er velforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal bestå av 5 personer valgt av og blant velforeningens medlemmer.  

Både grunneiere og hytteeiere skal være representert i styret.  

Styret skal ha 2 varamedlemmer 

Et av styremedlemmene er løypeansvarlig.  



Styreleder velges av årsmøtet for ett år av gangen. De øvrige medlemmer/varamedlemmer 
velges for to år av gangen, og valg foretas på en slik måte at halvparten er på valg hvert år.  

Styret skal:  

 iverksette årsmøtets bestemmelser  

 etter behov oppnevne komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver  

 administrere og føre nødvendig kontroll med velforeningens økonomi  

Styrets leder og et styremedlem representerer i fellesskap velforeningen utad og tegner dens 
signatur.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes 
ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  

Det skrives referat fra styremøtene som godkjennes på neste styremøte.  

§11 Vedtektsendringer  

Endringer av disse vedtekter kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter 
å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

§12 Oppløsning  

Oppløsning av Åsbøseterdalen Velforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært møte 3 måneder senere.  

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Åsbøseterdalen 
Velforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette 
treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer, jfr. § 11.  

 

 
 


