VEDTEKTER FOR SØNDRE TASKEN VEL
1. Velforeningen for Søndre Tasken hytteområde har til formål å verne om stedets
interesser, slik at området blir et trivelig sted. Vellet skal ivareta medlemmenes
interesser vis a vis og i samarbeid med grunneier, kommune og andre. Søndre
Tasken har egne båtforeninger med egne styrer.
2. Vellets virkefelt er begrenset til Søndre Tasken hytteområde og adkomstvei.
3. Obligatorisk medlemskap har hytteeiere som har kjøpt eller bygslet grunn
innenfor ovennevnte område. Ektefelle og familiemedlemmer har møte- og
talerett, men det gis kun 1 stemme pr. hytte ved avstemninger. Den årlige
kontingent fastsettes av årsmøtet.
4. Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer og ett varamedlem, valgt blant vellets
medlemmer. Varamedlemmet møter på styremøtene med tale- og forslagsrett,
men uten stemmerett når styret er fulltallig. Lederen og det resterende styret
velges på årsmøtet for to år av gangen. Gjenvalg er tillatt. Lederen og
nestlederen står ikke på valg samme år. Styret innkalles av lederen når
nødvendig, men skal også innkalles når to eller flere av styremedlemmene
forlanger det. Styret skal føre beslutningsreferat. Styret er beslutningsdyktig når
4 styremedlemmer, medregnet varamedlem, er til stede. Ved stemmelikhet har
lederen dobbeltstemme.
Vellet har en valgkomite bestående av to medlemmer. De velges på årsmøtet for
to år av gangen. Medlemmene av valgkomiteen kan ikke samtidig ha andre verv
i styret. Revisor velges for ett år av gangen.
5. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret innen
1. mars.
6. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai måned. Det berammes av styret og
bekjentgjøres minst tre uker på forhånd ved sirkulære på e-post til
medlemmene. Sammen med innkallingen skal det følge regnskap, budsjett,
styrets beretning, forslag til kontingent samt eventuelle innkomne forslag.
På årsmøtet, som ledes av vellets leder, skal følgende behandles:
• Styrets beretning
• Regnskap
• Budsjett, herunder fastsettelse av årets kontingent
• Valg av styremedlemmer. Valg av revisor og valgkomité.
• Behandling av innkomne forslag
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7. Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom årsmøtet ikke
bestemmer noe annet. Betalt kontingent gir stemmerett. Fraværende medlem
kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet
foretas ny avstemning. Viser annen gangs avstemning også stemmelikhet, har
lederen dobbeltstemme.
8. Det kan sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst ⅔ av
medlemmene ønsker det. Krav om dette sendes skriftlig til styret med
underretning om hva som ønskes behandlet og med relevante sakspapirer.
Styret gis en frist på 4 uker for behandling av slikt krav.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel med dagsorden og eventuelle
sakspapirer. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på slike
ekstraordinære årsmøter.
9. Forandring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om
vedtektforandring må sendes skriftlig til styret innen 1. mars. Til endring av
vedtektene kreves ⅔ av de avgitte stemmer. Oppløsning av velforeningen kan
bare besluttes når ¾ av vellets medlemmer stemmer for det.

Vedtektene ble sist justert av årsmøtet i mai 2013.
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