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§  1 Formål 

Velforeningen skal ha som formål å arbeide for tiltak av trivselfremmende karakter og ivareta 

beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealene, veiene, trafikksikring. 

Kommunikasjons spørsmål og lignende velferdssaker. Det kan også tas opp saker av felles økonomisk 

interesse for medlemmene. 

§  2 Medlemskap 

Samtlige husstander kan og bør være tilsluttet Veldetun Velforening. 

§  3 Styret 

Velforeningen skal ha et styre bestående av 7 medlemmer som velges fra betalende medlemmer. 

Valgperioden er 2 år. 

Styret konstituerer seg selv med formann, nestformann, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer. 

Styrets formann innkaller til styremøter etter behov. Det bør avholdes minst 5 møter i året. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet gjør 

formannens stemme utslaget. 

Det skal føres protokoll over styrets møter. Utskrift/kopi av protokollen sendes samtlige av styrets 

medlemmer. 

Informasjonsskriv sendes samtlige av velforeningens betalende medlemmer minst 2  ganger i året. 

Dersom det er hensiktmessig kan informasjonen også gis ved oppslag på bestemte steder. 

§  4 Kontingent 

Hver husstand betaler  en årskontingent til dekning av foreningens driftsutgifter. Kontingenten 

fastsettes av årsmøtet hvert år, etter at styret har fremlagt arbeidsprogram og budsjett ,- pr husstand 

for inneværende år. Forslag til kommende arbeidsår.  

§  5 Årsmøtet 

Hvert år innen utgangen av april skal det holdes årsmøte. Saker som ønskes behandlet må være 

styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes. 

Saksliste samt forslag til vedteksendringer skal følge med innkallingen. 

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Vedtak treffes ved simpelt flertall. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 
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Stemmeberettige er alle husstandsmedlemmer over 16 år, men kun en stemme pr husstand, når det 

er betalt årskontingent. 

 Årsmøtet skal behandle: 

1. Årsberetning og regnskap 

2. Arbeidsprogram og omkostningsoverslag/budsjett. 

3. Fastsette kontingent. 

4. Andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen. 

5. Valg av hovedstyret. 

6. Valg av revisor. 

§  6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter styrets nærmere bestemmelse, eller når minst 2/3 av 

husstandene forlanger det. Innkallelse skjer som for ordinært årsmøte. 

§ 7 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning kan bare treffes på ordinære eller ekstraordinære årsmøter og ved 2/3 flertall. 

Dette må besluttes ved 2 påfølgende generalforsamlinger. 

 


