
 

 

Forslag til vedtektsendringer  

 

Endringsforslag til § 4- foreslåtte endringer i rødt 

 

§ 4 Årsmøter 
 
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal. 

Innkalling til årsmøtet sendes på epost til medlemmene, legges ut på vellets hjemmeside og facebook-

gruppe sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet sammen med styrets beretning, forslag til 

dagsorden og innkomne forslag.  

 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det. 

Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som 

ønskes behandlet.  

 

Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et medlem ønsker behandlet 

på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen.  

 

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.  

 

Årsmøtet, som ledes av lederen eller i hans fravær nestlederen, skal behandle følgende saker: 

 

Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

a) Styrets beretning  

b) Regnskap med revisjonsberetning  

c) Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingent  

d) Andre saker som er nevnt i innkallingen  

e) Eventuelt  

 

 

Valg av  

 

a) leder og nestleder i tråd med valgperiodene satt i § 4 åttende ledd  

b) 4 styremedlemmer 5 styremedlemmer i tråd med valgperiodene satt i § 4 åttende ledd 

c) 2 varamenn til styret  

d) 2 revisorer for ett år eller en statsautorisert revisor  

e) Valgkomité med 3 medlemmer for ett år  

f) Eventuelle spesielle komiteer  

g) Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet  

 

 
Lederen og styrets øvrige medlemmer velges for 2 år ad gangen, slik at tilnærmet halvparten trer ut av 

styret hvert år. 

Alle valg skjer for to år. I partallsår velges leder og tre medlemmer av styret. I oddetallsår velges 

nestleder og to medlemmer av styret.  



 

 

Dersom et av styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, fratrer før perioden er over, kan 

årsmøtet velge en erstatter for den gjenværende delen av perioden. Dersom et medlem av styret må 

fratre og det er mindre enn ett år til valgperioden utløper, kan styret supplere seg selv frem til neste 

årsmøte. Dette gjelder ikke for leder. Dersom leder fratrer, trer nestleder inn som fungerende leder 

inntil neste årsmøte. Dersom nestleder fratrer, kan styret blant sine egne velge ny nestleder.  

 

Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene plikter å motta 

valg. Enhver kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som vedkommende tidligere har innehatt 

tilsvarende verv. 

 

Valgte tillitsmenn som flytter ut av velområdet, kan bare fungere ut valgperioden. 

 

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – 

vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. Det skal føres protokoll over 

årsmøtets forhandlinger. 

 

 

Begrunnelse 

 

Det er uheldig å bytte hele styret hvert andre år, noe som lett kan bli tilfelle med 2-års 

perioder og felles valg av alle medlemmer av styret. Spesielt bør leder og nestleder velges 

hvert sitt år. Tilnærmet halve styret bør derfor velges hvert år.  

 

Dersom noen må fratre før perioden, men det er mindre enn ett år til neste årsmøte, er det 

mest hensiktsmessig at styret kan supplere seg selv, enn å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

Det er selvfølgelig fortsatt mulig for medlemmer å be om at det avholdes ekstraordinært 

årsmøte. Reglene for dette følger av vedtektene.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Vedtekstendringene vedtas. Endringene trer i kraft ved årsmøtet 2018s slutt. 


