
 

 

Vedtekter for Skjellumfjellet og Kirkeberget vel. 
(vedtatt  08.06.2019) 

 

                                              § 1 

Foreningens navn er: Skjellumfjellet og Kirkeberget Vel. 

 

Vellet har inngått avtale med grunneiere om rettigheter til vei og parkering på 

Skjellumfjellet og Kirkeberget. Gjennom medlemskapet har medlemmene rett til bruk 

av veier og felles parkeringsområder hvor vellet har inngått slik avtale med 

grunneeiere.    

 

                                                    § 2 

Foreningens formål skal være å ivareta de interesser som anses felles 

for alle som eier hytte på Skjellumfjellet og Kirkeberget. Foreningen skal også ivareta 

felles interesser for fastboende som er tilknyttet Skjellumveien.  

                  

                                                   § 3 

Foreningen skal ledes av et styre bestående av minst 5 medlemmer, hvorav en velges av 

årsmøte som leder. Styret forplikter foreningen med underskrift av leder sammen med 

ett styremedlem. 

 

                                                   § 4 

Leder av styret, revisor og valgkomité velges for 1 år.  

Styremedlemmer velges for 2 år.  

Styrets leder velges av årsmøte. Funksjonen som kasserer må velges blant 

styremedlemmene. Dette gjøres av styret når styret konstituerer seg.   

Funksjonstiden utløper på årsmøte. 

                                                

                                                    § 5 

Ingen av medlemmene kan nekte å være styremedlem i styret. Dog kan medlemmer 

som har innehatt tillitsverv i foreningen i løpet av de siste 3 år, nekte gjenvalg. 

Medlemmene plikter å bære sin del av utgiftene i forbindelse med vedlikehold av 

veinettet, samt andre utgifter vedtatt av styret/årsmøtet. 

 

                                                    §  6 

Styret skal holde styremøter så ofte styrets leder bestemmer det. 

 

                                                    §  7 

Over det styret behandler, skal det føres protokoll. 

                    

                                                    §  8 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Dersom leder er 

fraværende fra et styremøte, skal det blant de 3 styremedlemmer trekkes lodd om 

hvem av disse som i leders fravær skal fungere som leder. 

 

Styret kan ikke treffe avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmene utover 

utgifter som kan utredes av medlemskontingenten. Foreningens bankkonti disponeres 

av styreleder og 1 styremedlem i fellesskap.  

 

                                                     § 9 



 

 

De oppgaver som styret finner nødvendig å gjennomføre, skal foreslås på årsmøte 

som avgjør med alminnelig stemmeflertall om forslaget skal vedtas. 

 

      § 10 

Regnskapet skal fremlegges for årsmøtet, og skal inneholde et resultatregnskap og en 

balanse. Regnskapet skal bygge på faktiske innbetalinger og utbetalinger i 

regnskapsåret og gi en god oversikt over hvordan inntekter er anskaffet og anvendt.  

Det skal legges inn merknader som viser antall ubetalte kontingenter og evt andre 

utestående og forfalte utgifter eller inntekter.  

 

                                                     § 11 

Årsmøte er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer eksklusive styret møter. 

                                              

                                                     § 12 

Årsmøte velger revisor blant de tilstedeværende medlemmer. Revisors plikter skal 

være foruten å revidere regnskapet også kontrollere at de penger som ifølge bøkene 

skal foreligge, faktisk er tilstede i egen kasse.  

  

                                                     § 13 

På ordinært årsmøte skal revisor avgi en skriftlig revisjonsrapport. 

Revisor velges for 1 år. 

                                                 

                                                      § 14 

Årsmøte innkalles ordinært hvert år, og ekstraordinært så ofte styret eller minst 10 

medlemmer krever det. Årsmøte avholdes kun i månedene: mai, juni, juli, august. 

På årsmøte behandles 

1.   Styrets årsberetning 

2.   Valg av styre, revisor og valgkomité. 

3.   Godkjennelse av regnskapet. 

4.   Eventuelle forslag som er fremkommet til videre gjennomføring av foreningens                          

      formål. 

 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

 

                                                       § 15 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte. 

Kontingenten betales uoppfordret, senest ved forfallsdato. 

 

                                                        § 16  

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede 

medlemmer. Foreningen kan kun oppløses når minst 2/3 av foreningens samlede 

medlemmer, har stemt for oppløsning.  

 

   

 

Seilomveien/Stockmannsvei, 8. juni 2019 


