Vedtekter 19.03.2014

Vedtekter for Skillebekk vel
februar 1990, mars
1993, mars 1995, mars 2001, mars 2005, mars 2007, mars 2011, mars
2012, mars 2013, mars 2014.
§1 FORMÅL

● fremme medlemmenes felles interesser i distriktet
● arrangere tilstelninger og andre sosiale aktiviteter
● arbeide for et best mulig nærmiljø
● samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av
felles interesse.
●
● samarbeide med Holum Skog Vel om driften av Holum
Skog Grendehus
§2 MEDLEMSKAP

i Velfor

styret.
§3 KONTINGENT
Medlemskontingenten gjelder for perioden 1.4 til 31.3.
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§4 STYRET
Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem, samt et
varamedlem.
Styret kan initiere andre aktiviteter av felles interesse, herunder
utpeke representanter til aktiviteter som skjer i samarbeid med
andre.
Varamedlemet innkalles til alle styremøter. Denne har tale og
forslagsrett, men i
styret ikke er fulltallig.
to av styremedlemmene krever det.
deriblant leder eller nestleder, er til stede.
Leder, eller i hans fravær nestleder, leder styrets møter.
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
fungerende leder dobbeltstemme.
Velforening er en selveiende og frittstående juridisk person med
upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Fullmakt til å signere har
leder og et styremedlem i fellesskap.

kr 2000 skal være anvist av foreningens leder og kasserer i
fellesskap. Mindre utbetalinger anvises av leder eller kasserer.
§5 STYRET FOR SOLSTUA BARNEHAGE OG HOLUMSKOG
GRENDEHUS

barnehage og Holum Skog Grendehus drives som egne
regnskapsenheter.

Vedtekter 19.03.2014

Velstyrene fastsetter instrukser og vedtekter for Solstua
Barnehage, Holum Skog Grendehus og for Styret for Solstua
barnehage og Holum Skog Grendehus.
Foreningens styre velger blant sine medlemmer og varamedlem, til
Styret for Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus, hvis
sammensetning er regulert i vedtekten for dette styret.

smøtet til orientering.
§6 MEDLEMSMØTER

nger fattes ved alminnelig flertall,
blant de fremmøtte med stemmerett.

holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret
og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel.

(c
(d) Regnskap iht §5
(e) Innkomne forslag
(f) Fastsette medlemskontingenten
(g) Valg i henhold til §8
til endring av
vedtekter, innen 1.desember.
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fremmøtte med stemmerett.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med
stemmerett.

medlemmene kommer med skriftlig krav om det.
§8 VALG

(a) Leder
(b) 4 styremedlemmer
(c) 1 varamedlem til styret

være behov for
(e) Medlemmer av disse komiteene rekrutterer seg selv.

Styret konstituerer seg selv. Medlemmer av revisjonskomiteen, kan
ikke ha verv i styret.
§9 SKILLEBEKKVELFORENINGS FOND
høyrentekonto i bank eller i verdipapirer hvor sikkerheten er
garantert av bank, forsikring eller staten.
. De øvrige
80 % kan fritt disponeres av styret til Velforeningens drift.
Fondets midler forvaltes av Velforeningens styre.
Oppløsning eller reduksjon av fondets størrelse avgjøres etter
samme regler som oppløsning av Velforeningen, jfr. § 10 første

Vedtekter 19.03.2014

ledd
§ 10 OPPLØSNING AV VELFORENINGEN
ekstraordinært årsmøte, og med et stemmet

jør vedtak
om oppløsning endelig dersom 3/4 av de fremmøtte stemmer for
forslaget. Ved oppløsning av Velforeningen skal Velforeningens
eiendom og midler tilfalle kultur
Velforeningens
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ebekk Vel, datert 19. mars.2014

