
VEDTEKTER FOR HØVRINGEN VEL  
Vedtatt på stiftelsesmøte den 31. 7. 1982. Reviderte vedtekter vedtatt 16. 4. 2014 og 12. 4. 2017. 

  

 

§ 1. Formål  
Høvringen vel har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene på Høvringen. Velet er 
upolitisk.  

  

§ 2 Medlemskap  
Velet består av grunneiere, hotelleiere og hytteeiere på Høvringen. Institusjoner, næringsdrivende og 
enkeltpersoner kan opptas som medlemmer. Medlemmene må ha betalt fjorårets kontingent for å ha 
stemmerett. Utmeldelse skal skje skriftlig og innen 31. desember.  

  

§ 3 Styret  
Velet ledes av et styre på 7 medlemmer: Leder, nestleder/kasserer og 5 styremedlemmer hvorav 1 
representant fra aktivitetsselskapet.  

 Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Leder og nestleder/kasserer skal ikke være på valg samme 
år. Samme år som leder er på valg er 2 styremedlemmer på valg og samme år som nestleder/kasserer er 3 
styremedlemmer på valg.  

 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet er styreleders 
stemme avgjørende. 

 

§ 4 Styrets plikter  
Styret plikter å ivareta velets interesser og anvende disponible midler til fremme av velets formål. Styret 
skal behandle alle forslag som innsendes skriftlig og føre protokoll over alle forhandlinger og 
beslutninger. Velet forpliktes utad av styreleder som skal holde styret underrettet.  

Styret avlegger hvert år årsberetning og revidert regnskap til godkjenning av generalforsamlingen.  

  



§ 5 Generalforsamling  
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år onsdag før skjærtorsdag. Dagsorden er:  1. Årsberetning.  2. 
Revidert regnskap.  3. Fastsettelse av kontingent.  4. Saker som styret eller andre av velets medlemmer 
ønsker behandlet på generalforsamling.  5. Valg i henhold til vedtektenes § 3. Valget skal skje skriftlig 
dersom noen av medlemmene krever det.  6. Valg av revisorer.   

Saker som medlemmene ønsker behandlet på ordinær generalforsamling må være innsendt styret innen 1. 
februar. Medlemmene må ha betalt skyldig kontingent for å ha stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme 
på generalforsamlingen.  

  

§ 6 Kunngjøring 
Avholdelse av generalforsamling skal kunngjøres for medlemmene med minst 14 – fjorten – dagers varsel. 
Innkallelse til generalforsamling skal ledsages av årsberetning, revidert regnskap og de saker som skal 
behandles på den ordinære generalforsamling.  

  

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig eller når 1/5 av velets 
medlemmer forlanger det. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i 
innkallingen. Innkalling skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling.  

  

§ 8 Medlemsmøter  
Styret kan innkalle til medlemsmøter for å få medlemmenes uttalelse i spesielle saker.  

 

§ 9 Fullmakter  
Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem, ved skriftlig fullmakt på ordinær 
generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøter.  

  

§ 10 Vedtektsendring 
 Forslag til forandring i vedtektene kan behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 
Vedtektsforslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være styret i hende før 1. 
februar. Vedtektsforslag som ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling skal være styret i 



hende senest 1 – én – måned før møtet skal avholdes. Vedtektsforslag må for å kunne vedtas oppnå ¾ 
majoritet blant de fremmøtte. Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte som ordinær 
generalforsamling.  

  

§ 11 Oppløsning  
Forslag til oppløsning av velet må være styret i hende senest innen 1. januar. For vedtagelse kreves ¾ 
flertall av velets samtlige medlemmer.  

 Vedtektsforslag skal behandles på ordinær generalforsamling. Blir det ikke ¾ flertall kan saken behandles 
på ekstraordinær generalforsamling, hvor det kreves ¾ flertall av de representerte for vedtak.  

 I tilfelle oppløsning skal generalforsamlingen gjøre vedtak om disponering av velets nettoformue.  

 


