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Vedtekter

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.novenber 1966
Siste revisjon på årsmøtet den 6.mars 2019
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Vedtekter

§1

Foreningens formål
Strinde og Bøle Hytteeierforening har som formål å ivareta medlemmenes felles
interesser, og i samarbeid med styret for Strinde og Bøle Almenning arbeide for de
oppgaver som kan skape gode og trivelige forhold i skog og fjell

§2

Medlemskap
Alle hytteeiere innenfor Strinde og Bøle Almenning kan bli medlem i foreningen.
(Ektefelle/samboer er automatisk medlem)
På årsmøtet har hver hytte 2 stemmer med personlig frammøte.
Lag eller institusjoner som eier hytte innenfor nevnte område, kan ha inntil 3
stemmeberettigede medlemmer, ved å betale kontingent for et tilsvarende antall.

§3

Medlemsplikter
Medlemmene plikter så langt det er råd å ta del i de gjøremål som foreningen setter
i verk, og å rette seg etter de vedtak som blir fattet.

§4

Kontingent
Kontingenten fastsettes på hvert årsmøte, gjeldende for inneværende kalenderår.
Blir kontingenten ikke betalt innen 31.oktober, vil vedkommende medlem bli strøket i
medlemslisten. Styret kan, etter søknad, frita for kontingent i spesielle tilfelle.

§5

Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøte holdes hvert år innen
utgangen av mars. Medlemmene varsles enten i meldingsblad, brev eller ved e-post.
Innkalling skal skje minst 15 dager før møtet.
Innkalling skal skje minst 15 dager før møtet.

Årsmøtet skal behandle
1. Styrets beretning for foregående år.
2. Revidert regnskap for foregående år.
3. Fastsette kontingenten for inneværende år
4. Evt forslag fra styret eller andre medlemmer skal være innsendt styret innen 15.
februar.
5. Valg.
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§6

Styret utvalg
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, med 2 varamenn.
Formann velges av årsmøtet, styret velger selv varaformann, sekretær og kasserer.
Formann velges med ett års funksjonstid, de øvrige medlemmer med to års
funksjonstid, slik at 2 styremedlemmer går ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
Årsmøtet velger 2 revisorer, med 1 varamedlem
Årsmøtet velger også valgkomite, 3 medlemmer
Revisorer og valgkomite har ett års funksjonstid
Valgte medlemmer som ikke er tilstede på årsmøtet skal varsles med resultatet av
valget.

§7

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av de stemmeberettigede krever
det. Innkalling til ekstra-ordinert årsmøte skjer etter de samme regler, og med samme
tidsfrist som ordinært årsmøte.

§8

Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med
2/3 flertall fra de frammøtte. Evt forslag om oppløsning må kunngjøres minst 3 uker
før forslaget behandles.
Forslag om sammenslutning med andre, nærliggende lag betraktes ikke som
oppløsning, men må kunngjøres og behandles på samme måte.
Evt midler foreningen eier skal ved oppløsning nyttes til fremme fiskemulighetene i
Strinde og Bøle Almenning eller på annen måte.

§9

Lovendring
Disse lover kan endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da etter å ha vært
kunngjort i minst 3 uker før vedkommende årsmøte, og med 2/3 flertall.
Paragraf 8 kan ikke endres.

