
VEDLEGG 5 

VEDTEKTER FOR GRÅSJØFELTETS VELFORENING  
 med endringer vedtatt på årsmøtet 14.04.2001 

 

 

 

 

§ 1 Gråsjøfeltets Velforening har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god 

skikk og orden, slik at området blir et vakkert og trivelig sted. 

 

 Velforeningen skal ivareta medlemmenes interesser vis-à-vis og i samarbeid med 

grunneier, kommune og andre.   

Velforeningen er upolitisk. 

 

§ 2 Velforeningens virkefelt er begrenset til det området som er utskilt som kjøpte eller 

bygslete hyttetomter på og under (g.nr. og br.nr.) i Stor-Elvdal herred. 

 

§ 3 Hytteeiere som har kjøpt eller bygslet grunn innenfor ovennevnte områder plikter å stå 

som medlem av velforeningen. Medlemskapet omfatter også ektefelle/familiemedlem. 

 

 Alle medlemmer over 18 år er valgbare til velforeningens tillitsverv. 

 

 Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøtet og skal betales innen 31.05 hvert år. 

 

 § 4 Velforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer  

 

 Styremedlemmer og varamedlemmer velges på ordinært årsmøte for to - 2 - år av 

gangen, på forlangende skriftlig avstemming, kfr. §6. For å oppnå kontinuitet i 

styrearbeidet kan maksimum tre - 3 - styremedlemmer tre ut av styret samtidig. 

Gjenvalg er tillatt. 

 

 Styret velger selv leder, nestleder og regnskapsfører / kasserer. Styret er beslutningsdyktig 

når i alt 3 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Lederen innkaller til styremøter når 

det er nødvendig, men det skal også innkalles til styremøter når ett eller flere av de 

 øvrige styremedlemmer forlanger det. For gyldig vedtak i styret må tre - 3 -  

styremedlemmer stemme for vedtaket.  

Styremedlem som ikke har anledning til å møte på styremøte, skal selv innkalle et  

varamedlem til å møte for seg. Varamedlemmet har da full stemmerett for den hun/han 

representerer. 

 Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen 

underskrives av samtlige frammøtte styremedlemmer. 

 

 Styret kan ikke oppta lån for velforeningen eller forplikte medlemmene økonomisk 

utover kontingenten. 

  

§ 5 Velforeningens medlemmer må rette seg etter de avgjørelser velforeningens styre 

treffer.  



Eventuelle klager sendes styret til behandling og kan av dette eller av klageren tas opp 

til avgjørelse på årsmøtet. 

 

 

§ 6 Ordinært årsmøtet berammes av styret og avholdes en gang i året, normalt i påsken 

(påskeaften). Forslag det skal stemmes over må sendes styret senest 30 dager før 

årsmøtet. Alle forslag sammen med øvrige punkter på sakslisten, skal være sendt alle 

medlemmene senest 14 dager før møtet. Sakene skal være forklart og underbygget i 

nødvendig grad. 

 I saker som styret vurderer å være av betydning for medlemmene, kan styret sende ut 

en begrunnet innstilling til vedtak. Slike saker sendes medlemmene sammen med 

innkalling til årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært) eller i egen informasjon 

Ordinært årsmøtet som ledes av styrelederen eller annen valgt møteleder, skal 

behandle følgende saker: 

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

b.       Valg av to - 2 - medlemmer til å underskrive protokollen. 

c.        Styrets beretning. 

d.        Revidert regnskap. 

e.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer samt valg av  

  representanter til evt. andre styrer / utvalg, hvor velforeningen er  

  interessert i å være  representert. 

f.        Valg av revisor. 

g.        Behandling av innkomne saker som styret eller noen av velforeningens  

  medlemmer ønsker behandlet. 

 

 Alle saker, bortsett fra endring av vedtekter og kontingent, avgjøres ved alminnelig 

flertall. Avstemmingen skjer ved håndsopprekking, skriftlig fullmakt aksepteres. 

 Dersom det sittende styret eller minimum 1/5 av fremmøtte medlemmer krever det, 

skal avstemmingen foretas skriftlig. Frammøteliste med avstemmings-resultatet skal 

vedlegges protokollen. 

 

Samtlige medlemmer som har betalt kontingenten er stemmeberettigede.  

Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt.  

Ved stemmelikhet avgjøres avstemmingen med lederens dobbeltstemme. 

 

Forhandlingene protokolleres og underskrives av to valgte medlemmer. 

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig. 

 Likeledes kan det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når minst 1/4 av 

medlemmene forlanger det. Det sendes skriftlig melding til styret med underretning 

om hva som ønskes behandlet og bakgrunnen for forslaget. Møtet innkalles med minst 

14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på 

ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 8 Endring av vedtektene, herunder kontingenten kan bare skje på ordinært årsmøte og 

 krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendringer sendes skriftlig til 

styret minst 30 dager før ordinært årsmøte skal avholdes. 

 

 Utover disse vedtekter, gjelder vedtekter gitt av Stor-Elvdal kommune i februar 1973. 


