VOLLEN VEL
vedtekter – pr. 14.3.2017
§ 1. Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes
felles interesser i området og virke for Vollens
trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til
behandling enhver sak som kan tjene disse
formål. Styret i foreningen skal samarbeide med
andre foreninger og lag om saker av felles
interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral.
§ 2. Medlemskap
Enhver som har betalt den fastsatte kontingent er
medlem og har stemmerett på årsmøter.
Medlemmer som har vist svært stor interesse for
stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap
av årsmøtet, etter innstilling fra styret.
§ 3. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for
inneværende år. Medlemmer som har betalt sin
kontingent foregående år, har stemmerett på
årsmøtet
§ 4. Foreningens ledelse
Styret
Foreningen ledes av et styre som består av fem
til ni medlemmer. Leder, nestleder, pluss tre til
syv styremedlemmer. Styret konstituerer seg
selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av
styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder,
er til stede. Leder, eller i vedkommendes fravær
nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger
krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan
nedsette komitéer og/eller arbeidsgrupper som
kan konstituere seg selv.
Styrets vedtak skal protokolleres. Referat legges
åpent tilgjengelig på vellets nettsider.
Styret har disposisjonsrett over foreningens
midler. Regnskapsåret går fra 01.01.-31.12.

§ 5. Møter
Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det
nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager i
forveien. Medlemsmøte kan arrangeres umiddelbart
i etterkant av årsmøtet.
Årsmøtet
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.
Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres
med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi
de saker som skal behandles på årsmøtet, og også
inneholde årsmelding, regnskap, budsjett og
valgkomitéens innstilling.
Årsmøtet behandler:
Årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag
og valg i henhold til § 6. Forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet må fremsettes via e-post
innen 5 dager før årsmøtet. Årsmøtets beslutninger
fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte
med stemmerett. Vedtektsendringer krever 2/3 av
flertallet. Det velges dirigent til å lede årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger protokollføres og legges på
vellets nettsider. Ekstraordinært årsmøte skal
avholdes når styret finner det påkrevet eller når
minst ¼ av medlemmene kommer med krav om det
pr. brev eller e-post..
§ 6. Valg
Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomité. Leder
og nestleder velges for ett år av gangen, øvrige
styremedlemmer velges for to år. Valgkomité og
revisor velges for ett år av gangen.
Samtlige kan gjenvelges, og styremedlemmer kan
gjenvelges for ett eller to år.
§ 7. Oppløsning av foreningen
Beslutning om foreningens oppløsning kan skje når
minst ¾ av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte
har godkjent det. Hvis foreningen har midler, skal
disse benyttes til beste for Vollens beboere.

