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VEDTEKTER FOR SØRE VEGGLIFJELL HYTTEFORENING  

1. Søre Vegglifjell hytteforenings formål er å verne om og fremme felles interesser for eiere av hytter i 

området Søre Vegglifjell. Foreningen skal være et fritt, upolitisk og selvstendig organ.  

2. Omfanget av foreningens virksomhet bestemmes av årsmøtet. Foreningen skal yte de enkelte 

medlemmer bistand (råd) i den utstrekning styret bestemmer. For veiledning eller annen bistand (råd) som 

ytes medlemmene, overtar foreningen ikke økonomisk ansvar og skal i slike tilfeller ikke påføres økonomisk 

risiko.  

3. Styret kan beslutte å utelukke et medlem fra foreningen når vedkommende forhold gir grunn til det, 

særlig hvis forholdet finnes illojalt mot foreningen. Den som utelukkes, har rett til å påklage styrets 

beslutning til generalforsamlingen. Hvis et medlem står til rest med kontingenten for mer enn 1 år, kan 

vedkommende av styret strykes som medlem. Det skal dog sendes påminnelse om skyldig kontingent.  

4. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.  

5. Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Det representerer foreningen utad, og forestår 

foreningsvirksomhet i overenstemmelse med foreningens mål, vedtekter og årsmøtets beslutning. 

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, således at 3 styremedlemmer er på valg det ene året og 3 det 

neste. Det velges en valgkomite på to medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen, dog således at man ved 

første gangs valg velger det ene medlem for 1 år.  

6. Over styrets forhandlinger og beslutninger føres protokoll. For at styret kan treffe lovlige beslutninger må 

minst 3 styremedlemmer delta i avgjørelsen. Styreprotokollen undertegnes av alle som har vært tilstede på 

styremøtet. Styreprotokoller kan lagres digitalt og være tilgjengelig elektronisk for styrets medlemmer. 

7. Foreningens regnskap følger kalenderåret.  

8. Styret kan nedsette komiteer og utvalg til behandling av særskilte saker.  

9. Styret bestemmer selv når det er behov for styremøter.  

10. Innkallelse til årsmøte skjer ved skriftlig melding, fortrinnsvis elektronisk, alternativt via fysisk brev, til 

medlemmene. Fullstendig dokumentasjon til årsmøtet publiseres via foreningens web-side.  

11. Ordinært årsmøte avholdes i påsken. Ekstraordinært årsmøte holdes når det besluttes av styret, likeså 

når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene med oppgave over de saker som kreves behandlet.  

12. De saker som skal forelegges årsmøtet skal angis i innkallingen og behandles i den rekkefølge de er 

nevnt, med mindre årsmøtet selv bestemmer noe annet. På det ordinære årsmøtet skal det foreligge til 

behandling: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å 

signere protokoll. 3. Styrets beretning om foreningens virksomhet i siste kalenderår. 4. Godkjenning av 

regnskapet for siste kalenderår. 5. Fastsetting av kontingent og budsjett for inneværende kalenderår. 6. 

Valg av medlemmer til styret. 7. Valg av revisor. 8. Innkomne skriftlige forslag.  

13. Styret innkaller til årsmøtet en måned før møtedato. Alle saker som av medlemmene ønskes behandlet, 

må være styret ihende 3 uker før årsmøtet.  

14. Kommer det på årsmøtet opp spørsmål om behandling av andre saker enn de forelagte, kan disse 

drøftes med samtykke av årsmøtet.  

15. Følgende kan delta i stemmegivning i foreningens anliggender: 1. Personlig fremmøtte medlemmer. 2. 

Personer som møter med skriftlig fullmakt på vegne av fraværende medlemmer. Alle avstemninger 

avgjøres ved alminnelig flertall.  
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16. Forandringer i vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet. Til slik beslutning kreves 2/3 stemmeflertall 

av de avgitte stemmer. Til oppløsning av foreningen eller sammenslutning med annen organisasjon, kreves 

det at styret har anbefalt beslutningen og at denne vedtas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall.  

17. Besluttes foreningen oppløst eller sammensluttet med annen organisasjon, bestemmer årsmøtet etter 

innstilling fra styret hva som skal skje med foreningens midler og rettigheter.  

Sted og dato: Veggli, 9/10-2021.  


