Vedtekter for Turitrøen Hyttevel
Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 07.08.2010, med endring av §8 den 07.04.2012, endring av §§4 og 9, den 19. april
2014, endring av §§11 og 13 den 19. april 2019.

Turitrøen Hyttevel ble etablert 2. april 1988, og Generalforsamlingen ble avholdt påskeaften.
Fra møtet hvor stiftelsen av Hyttevellet fant sted, foreligger ingen deltagerliste, kun at alle hytteeierne var innkalt.
Ved Generalforsamlingen 3. april 2010 var flg. hytter representert: Nr. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 21, 22, og 23.
Det ble vedtatt at Turitrøen Hyttevel skulle registreres i Brønnøysundregistrene.
§1

Foreningens navn
Turitrøen Hyttevel, stiftet 1988.

§2

Formål
Vellet har som formål å arbeide for god trivsel blant medlemmene. Dette søkes gjort gjennom å bistå medlemmene i å
ivareta deres (felles) interesser ovenfor grunneiere, myndigheter og andre.
Av saker som naturlig hører innunder Vellets bistand, kan nevnes parkeringsforhold, vei, vann- og kloakkforhold samt
strømforsyningsavtaler. Hvis det ikke er av meget viktig prinsipiell karakter for Vellets medlemmer kan ikke Vellet
engasjere seg i den enkelte hytteeiers eller leiers forhold.

§3

Juridisk person
Vellet er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4

Medlemmer
Hyttene innenfor det opprinnelige hyttefeltet, Turitrøen 1 – 28 er obligatorisk medlem av Turitrøen Hyttevel, og kan
dermed ikke melde seg ut av Vellet.
Hytteeiere utenfor ovennevnte geografiske område kan opptas som medlem, avhengig av fornuftig plassering i forhold
til Turitrøen Hyttevel’s område. Alle medlemmer må ljoalt forholde seg til Årsmøtets vedtak. Medlemsskapet omfatter
også ektefeller og øvrige familiemedlemmer. Medlemmer over 18 år er valgbare til tillitsverv i Vellet.

§5

Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Vellet.Vellets styre velges på årsmøtet. Styret består av
leder, kasserer og sekretær.
Styrets medlemmer velges enketvis.Velges for 2 år.
Leder innkaller til styremøter. Leder skriver referat fra alle styremøter, som sendes alle medlemmene i Vellet.

§6

Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år,
har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av Vellet.
Strykes et medlem, kan det ikke taes opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7

Tillitsvalgtes godtgjørelser
Ingen godtgjørelse.

§8

Medlemmenes økonomiske forpliktelser vedr. løypekjøring
Hyttene innefor hyttefeltet Turitrøen 1–28, som var tilknyttet Turitrøen Hyttevel ved etablering, er obligatorisk
medlem og må betale løypeavgift.
Medlemmene i Turitrøen Hyttevel forplikter å følge årsmøtets beslutning vedrørende løypekjøring.
Løypeavgiften vil være obligatorisk for alle.
Denne kreves inn av styret og betales til Løypelaget.

§9

Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i mars/april måned (Påskeaften), er Vellets høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer via Vellets hjemmesider. Forslag som skal
behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet, og bekjentgjøres på hjemme
sidene. Alle medlemmene har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være
tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før 		
årsmøtet. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 10

Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de
avgitte stemmene. Blanke stemmerskal anses som ikke avgitt.Valg foregår muntlig-

§ 11

Årsmøtets oppgaver
Årsmøte skal:
1. Behandle årsmelding.
2. Behandle regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5.Vedta evt. budsjettposter.
6.Velge: a) Leder og b) kasserer c) sekretær.

§ 12

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede
krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært
årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13

Styret
Foreningen ledes av et styre, leder, kasserer og sekretær. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1.
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
3.
Administrere og føre nøyaktig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og
bestemmelser.
4.
Representere utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene.Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14

Grupper/avdelinger
TURITRØEN HYTTEVEL kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte
tillitspersoner eller av valgte styrer. TURITRØEN HYTTEVEL’s årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/
grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele TURITRØEN HYTTEVEL, og avdelinger/grupper
kan ikke inngå avtaler eller representere TURITRØEN HYTTEVEL utad uten styrets godkjennelse.

§ 15

Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16

Oppløsning (§ 16 kan ikke endres)
Oppløsning av TURITRØEN HYTTEVEL kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsnigen vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger ansees ikke som oppløsning av TURITRØEN HYTTEVEL.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

