
Vedtekter
for

Husvik og Nes Vel

Stiftet 25.februar 1925.

Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 2T.februar 2018.

§1. Navn
Foreningens navn er Husvik og Nes Vel - i dagligtale benevnt Vellet.

§2. Formål
Husvik og Nes Vel, som er en helt upolitisk og selskaplig forening, har til formål å
virke for stedets trivsel og fremgang.

Dette farmål søkes nådd ved å arrangere
. festlige sammenkamster, basarer og lignende
. opplysende foredrag og diskusjan om aktuelle og da særlig lokale spørsmål av

interesse for stedet.

(Iht til de opprinnelige vedtektene kan innholdet i denne paragrafen ikke forandres eller sløyfes)

§3. Virksomhet
Husvik og Nes Vels hovedoppgave er å
. ivareta organisering og drift av foreningens eget hus
. orEanisere sosiale og nyttige sammenkomster, miljøprosjekter og dugnader på

fellesområder
. være høringsinstans for kommunen i utbyggings- og reguleringssaker knyttet bl a

til veiutbygging, planlegging av nye boligområder og andre inngrep som berører
nærmiljøet

. engasjere seg i saker knyttet til sikring av friarealer og vern av kystsonen

§4, Medlemmer
Husvik og Nes Vel er en frittstående medlemsorganisasjon og alle som er bosatt
innenfor gamle Husvik skolekrets kan ved betaling av den fastsatte
medlemskontingenten være medlemmer av Husvik og Nes Vel.

Gamle Husvik skolekrets er det geografiske området som avgrenses av Teigen,
Karlsebakken, Snippen, Narverødveien samt Kloppområdet til Ulvikveien og Jartsø.

Personer som bor utenfor Vellets geografiske område kan tegne støttemedlemskap.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Kontingenten
for støttemedlemmer en lik den ordinære medlemskontingenten.

Styret kan ekskludere et medlem som ved sin oppførsel skader foreningen.
En person som har gjort en særskilt stor innsats for foreningen kan av styret
utnevnes til æresmedlem.



§5, Organisasjon
Husvik og Nes Vels organer er årsmøtet og styret.

,

§6. Årsmøtet
1. Ordinært årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varset og avholdes

innen utgangen av februar. Innkallingen sendes til medlemmene som e-post
ogleller SMS og annonseres på foreningens nettside.

2. Årsmøtet behandler følgende saker:
I. Valg av møteleder og referent
II. Godkjenning av styrets årsberetning
IlL Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående år samt

budsjett for inneværende år
IV. Fastsettelseavmedlemskontingenten
V. Andre saker som hører under årsmøtet
VI. Valg av s§re, revisor og valgkomite

3. Det kan ikke fattes vedtak i saker etter punkt V uten at de har vært bekjentgjort
på forhånd. Slike saker skal §jøres kjent på Husvik og Nes Vels nettside og være
tilgjengelige hos foreningens sekretær minst to uker før årsmøtet. Saker eller
forslag fra medlemmene som skal behandles av årsmøtet, må være sendt skriftlig
til styret senest tre uker før årsmøtet.

4, Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Avstemminger avgjøres
med simpelt flertall med unntak av saker vedrørende endring av vedtekter og
foreningens oppløsning (jfr § 9 og §10). Alle som har betalt medlemskontingent
innen 3l.desember foregående år, har stemmerett. Valgene er skriftlige dersom
årsmøtet beslutter det. Referat fra årsmøtet legges ut på foreningens nettside.

5. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når
minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Styret innkaller til
ekstraordinært årsmøte med minst to ukers varsel og angir hvilke saker som står
på dagsorden. Innkalling skjer på samme måte som for et ordinært årsmøte.

§7. Styret
1. Styret består av minst 5 og inntil 9 medlemmer med 2 varamedlemmer. Leder,

nestleder, kasserer, sekretær og de øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet.

2. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år slik at tilnærmet
halvparten er på valg hvert år.

3. Styreleder berammer og innkaller til styremøter. Dette kan delegeres. Dersom
minst 2 av styremedlemmene ønsker møte, kan de forlange at styret innkalles.

4. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede hvorav
en skal være leder eller nestleder. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme
utslaget.

5. Styret har den administrative myndighet, forestår den daglige drift av
foreningens hus og eiendom, representerer foreningen utad, besørger alle
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og
dens tarv tor øvrig. Styret fastsetter regler for bruk og utleie av huset.
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6. Husvik og Nes Vel forpliktes gjennom underskriften til leder og ett styremedlem, i

lederens fravær av nestleder og ett styremedlem. Styret tildeler prokura i den
utstrekning det er nødvendig.

7. Dersom styret vil selge fast eiendom eller foreta låneopptak, skal saken legges
frem for årsmøte for godkjennelse.

B. Styret oppnevner komiteer og utvalg etter behov og bestemmer disses oppgaver.

9. Styret fører protokoll fra sine møter som godkjennes på neste møte og
underskrives av styremedlemmene.

10. Styremedlemmene får ingen godtgjørelse for sitt arbeid.

§8. Undergrupper
Medlemmer av Husvik og Nes Vel kan etablere undergrupper med egne vedtekter og
egen kontingent. Etablering av slike grupper skal godkjennes av styret som skal påse
at gruppens vedtekter er i overensstemmelse med gjeldende vedtekter for Husvik og
Nes Vel.

§9. Endring av vedtektene
Forslag til endring av disse vedtektene kan fremsettes av s§ret eller av ett eller flere
av foreningens medlemmer.

Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles på et ordinært årsmøte.
Endring av vedtektene avgjøres med minst 2/3 flertall av de stemmer som er
representert på årsmøtet.

§1O. Opp!øsning
Rett til å sette fram forslag om oppløsning av foreningen har de samme som har rett
til å sette fram forslag til endring av vedtektene, men foreningen kan ikke oppløses
så lenge 10 medlemmer ønsker at den skal bestå.

Forslag om oppløsning kan bare behandles på et ordinært årsmøte og avgjøres med
minst 2/3 flertall av de stemmer som er representert på årsmøtet.

Dersom oppløsning blir besluttet skal det sist valgte styre ta vare på foreningens
eiendeler i 2 år. Dersom foreningens arbeid ikke er gjdnopptatt i løpet av disse 2
årene, skal foreningens eiendeler fratrukket foreningens gjeld tilfalle Husviks
trengende gamle i henhold til bestemmelse på møtet som besluttet opptøsning.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som
oppløsning dersom formålet fortsatt vil være i tråd med §2. Vedtak om
sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i den forbindelse treffes i

samsvar med bestemmelsene i §9. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningenldelingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning
eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.


