VEDTEKTER FOR BJØRNELIA VEL
Fastsatt av generalforsamlingen 17. mars 1987, revidert 20. april 1998 og 8. september 2020.

$ 1.

FORMÅL OG GEOGRAFISK UTSTREKNING
Bjørnelia Vel er en forening som skal behandle saker av felles interesse for medlemmene.
Vellets geografiske utstrekning avgrenses:
•
•
•
•

$ 2.

i syd: mot utbyggingsområdet To Vest
i vest: mot utbyggingsområdet Bjørneskrenten og friområdet mot Oslofjorden
i nord: mot Sunnaas sykehus
i øst: mot riksveien og boligbyggelaget i Bjørnemyr

MEDLEMSKAP OG VALGBARHET
Alle husstander som er bosatt og/eller eier bolig innen vellets område, kan være medlem av
vellet. Medlemskapet er frivillig. En husstand gjelder som ett medlem. Medlemskap
påbegynnes ved første gangs innbetaling av kontingent og opphører dersom kontingenten
ikke er innbetalt i løpet av de siste 3 år.

$ 3.

KONTINGENT
Medlemskontingenten gjelder for ett år av gangen og betales på forskudd. Kontingentens
størrelse fastsettes av generalforsamlingen.

$ 4.

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er vellets øverste myndighet. For at generalforsamlingen skal være
beslutningsdyktig, må minst ¼ av medlemmene møte personlig eller ved fullmakt. Alle
avgjørelser fattes ved votering hvor simpelt flertall gjelder.
Hvert medlem har en stemme. Stemmeberettiget er de medlemmer som har betalt
kontingenten for inneværende år.
Årlig generalforsamling skal holdes innen utgangen av april. På årsmøtet skal følgende saker
behandles:
1.
2.
3.
4.

Årsberetning fra styret
Årsberetning fra valgte komiteer
Regnskap
Valg av:
a. Leder for 2 år
b. 3 styremedlemmer for 2 år
c. 1 varamedlemmer for 2 år
d. Eventuelle komiteer for spesielle oppdrag
e. Revisor for ett år
f. Valgkomite, 2 medlemmer

5. Andre saker som er kunngjort senest 1 uke før generalforsamlingen.

$ 5.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Utenom årsmøtet kan det holdes generalforsamling når enten:
a. Styret finner det ønskelig, eller
b. Minst ¼ av medlemmene ber som det.

$ 6.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Medlemmene skal innkalles til generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig varsel. Med
innkallelsen skal følge melding om hvilke saker som skal behandles.

$ 7.

STYRET
Styrets funksjonstid er 2 år. Styret består av leder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
Ett styremedlem og ett varamedlem velges det ene året, mens to styremedlemmer velges
det neste. Styreleder velges av generalforsamlingen, mens styret selv fordeler rollene som
sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Styret skal ta seg av saker det blir pålagt av
generalforsamlingen og dessuten ta opp saker som det selv finner påkrevet. Det kan også
innkalles til medlemsmøter. Det skal føres protokoll for hvert møte.
Styret bes holde de øvrige medlemmene mest mulig løpende orientert om behandlingen av
enkelte saker.

$ 8.

OPPLØSNING AV VELLET
Vellet kan ikke oppløses eller tilsluttes andre foreningen hvor minst 1/3 av de
stemmeberettigede på generalforsamlingen er imot det.
Ved eventuell sammenslåing med en annen forening eller vel, går midlene inn i den nye felles
kassen.

$ 9.

Disse vedtekter kan bare forandres av generalforsamlingen ved simpelt flertall.

