LOVER FOR SØRKEDALENS VEL

§ 1 FORMÅL
Foreningens formål er ved en fast og samlet opptreden å virke for alt som kan være av
interesse og gavn for bygda.
§ 2 MEDLEMMER
Medlem kan enhver bli som bor i Sørkedalen og betaler den faste kontingenten. Andre som
har eiendom i eller sogner til bygda kan innvilges medlemskap av styret.
§ 3 KONTINGENT
Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet, som kan bestemme forskjellige satser for
hus og/eller grunneiere og leieboere, henholdsvis familier og enslige. Hvis det er fastsatt
høyere kontingent for familier enn for enslige, har begge ektefeller stemmerett. Kontingenten
skal være innbetalt innen utgangen av oktober måned. Står et medlem til rest med
kontingent for mer enn to år, blir vedkommende strøket som medlem.
§ 4 ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, etter skriftlig innkalling
– eller ved oppslag – med minst 8 dagers varsel. Innkallelsen skal gjengi styrets forslag til
dagsorden, som alltid skal inneholde de forslag som har kommet styret i hende før
utsendelsen. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av forsamlingen. Årsmøtet behandler
styrets årsberetning og regnskap, foretar de i §5 nevnte valg og behandler forslag som måtte
foreligge fra styret eller medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må
sendes styret innen den frist som styret setter i innkallelsen. Tale- og stemmerett på
årsmøtet har ved personlig fremmøte alle medlemmer som har innbetalt kontingent for
foregående kalenderår. Alle avgjørelser på årsmøtet skjer ved alminnelig flertall hvis ikke
annet er bestemt. Unntatt ved valg er formannens stemme avgjørende ved stemmelikhet.
§ 5 VALG
Ved valg av styre, som skal bestå av folk som bor i bygda, skal det mest mulig tas hensyn til
at de forskjellige deler av bygda blir representert. Formannen velges for ett år ad gangen, de
øvrige fem styremedlemmer og to varamenn velges for to år ad gangen, henholdsvis to og
tre styremedlemmer og et varamedlem hvert år. Etter årsmøtets bestemmelse kan det skje
suppleringsvalg dersom fomannen velges blant de styremedlemmer som ikke er på valg,
eller andre spesielle forhold foreligger. Nestformann. Sekretær og kasserer velges årlig innen
styret. Årsmøtet velger for ett år ad gangen to revisorer og en valgkomitè på tre medlemmer,
hvis innstilling fortrinnsvis skal foreligge i tide til å vedlegges årsmøteinnkallelsen. Alle valg
skjer skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.

§ 6 STYRET
Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og ellers forvalte foreningens midler på en
betryggende måte samt ivareta foreningens interesser og formål på beste måte. Styremøte
avholdes så ofte formannen eller minst to andre styremedlemmer finner det påkrevet. Styret
er beslutningsdyktig når formannen eller nestformannen og minst tre styremedlemmer er til
stede. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Formann og kasserer har i felleskap

signaturrett for Vellet.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 20
stemmeberettigede medlemmer. Innkallelse, tale- og stemmerett og avstemningsregler er
som ved ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker innkallelsen
gjelder.
§ 8 LOVFORANDRING
Forandring av disse lover kan skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte når forslag om
dette er bekjentgjort i innkallelsen, og når minst 2/3 deler av de avgitte stemmer oppnås for
forslaget.
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