VEDTEKTER FOR SØRUMLIA VEL
(Vedtatt i møte 10.6.1974 og siste gang revidert av årsmøtet 18.3.2010)
§1

Sørumlia Vel er en upolitisk forening av huseiere og leieboere i det distrikt velforeningen
naturlig vil omfatte.

§2

Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser i foreningens distrikt og
utad. Foreningen skal arbeide for best mulig kommunikasjoner og trafikkforhold. Dessuten er
det foreningens oppgave å administrere fellesarealene, føre tilsyn med og vedlikeholde
foreningens eiendeler og videre arbeide for stedets forskjønnelse og samarbeide med andre
velforeninger om felles interesser.

§3

Kontingent og stemmerett
Kontingent fastsettes av årsmøtet for 1 år av gangen. De som har betalt kontingent for siste
regnskapsår, har stemmerett. Hvert medlem har en stemme som avgis ved personlig frammøte
eller ved skriftlig fullmakt. Hvert medlem er til enhver tid pliktig til å følge de regler og
bestemmelser som måtte bli vedtatt av foreningen.

§4

Daglig ledelse
Den daglige ledelse utøves av et styre på 5 medlemmer. Styret velger selv styreleder,
nestleder, sekretær og kasserer. Blant styrets medlemmer er 2 på valg hvert år. Årsmøtet
velger 2 nye styremedlemmer (for 2 år), 2 varamedlemmer (for 1 år) og 2 revisorer (for 1 år).
Styret etablerer selv ny valgkomite for påfølgende år, bestående av 3 medlemmer. Ny
valgkomite har ansvar for å foreslå kandidater til påfølgende årsmøte.”

§5

Styrets oppgave
Styret overvåker foreningens interesser, forvalter foreningens midler etter årsmøtets
bestemmelser, avgir årsberetning og regnskap til årsmøtet. Regnskapet skal følge kalenderåret.

§6

Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned etter innkallelse til
medlemmene med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 20% av
medlemmene er tilstede. Følgende saker skal behandles:
Styrets årsberetning
Revidert regnskap
Valg etter §4
Innkomne forslag
Ved avstemming treffes alle vedtak med alminnelig flertall. Unntatt er endringer av disse
vedtekter, som krever 2/3 flertall av de frammøtte (skriftlig fullmakt regnes som frammøtt
medlem).

§7

Ekstraordinært årsmøte
Hvis flertallet i styret, eller minst 20% av medlemmene forlanger det, kan det innkalles til
ekstraordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel.

§8

Oppløsning
Oppløsning av Velforeningen kan skje med 2/3 flertall av de møtende medlemmer. Forslag om
oppløsning av foreningen må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Blir foreningen
oppløst, skal eventuelle midler settes i bank i 3 år. Er det ikke dannet ny forening innen denne
tid, skal midlene nyttes til formål som tjener det distrikt velforeningen omfatter.

