VEDTEKTER FOR BJØNNÅSEN VEL
1. Formål
§ 1-1 Bjønnåsen Vel har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmer innen området
som geografisk naturlig sogner til Bjønnåsen. Nivået på aktivitetene skal gjenspeile medlemmenes
behov/interesser og drives økonomisk forsvarlig i den utstrekning årsmøtet og styret bestemmer.
Bjønnåsen Vel skal bidra til et godt og konstruktivt samarbeide med grunneier og andre naturlige
samarbeidspartnere i området.
2. Medlemskap og kontingent
§ 2-1 Bjønnåsen Vel består av områdets hytteeiere. Grunneiere, institusjoner, næringsdrivende,
organisasjoner og personer som har spesiell tilknytning til stedet kan søke styret om å kunne opptas
som medlemmer.
§ 2-2 Årlig medlemskontingent fastsettes på ordinært årsmøte for ett år om gangen, og betales
forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 1.juli anses som utmeldt av Bjønnåsen
Vel.
§ 2-3 Medlemmer som har utført et særlig verdifullt og uegennyttig arbeide for Bjønnåsen vel kan
utnevnes til æresmedlemmer. Styret utnevner æresmedlemmer og æresmedlemskap tildeles på
årsmøtet. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
3. Årsmøtet
§ 3-1 Årsmøtet er Bjønnåsen Vels høyeste myndighet og avholdes 4. lørdag i februar hvert år.
Regnskap og årsberetning følger kalenderåret. Årsmøtet bekjentgjøres på oppslagtavler ved Persbu
og Bjønnåsbrua samt på Bjønnåsen Vels internettside minst fire uker før møtet avholdes.
§ 3-2 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret minst to uker før årsmøtet.
§ 3-3 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Ett medlemskap gir rett til
en stemme. Kun de medlemmer som har betalt kontingent har stemme-, tale- og forslagsrett på
årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å møte kan stille med stedfortreder med skriftlig fullmakt.
Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine vedtak med vanlig flertall. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 3-4 Årsmøtets oppgaver:
o Behandle årsmelding.
o Behandle revidert regnskap.
o Behandle innkomne forslag og saker.
o Fastsette kontingent.
o Vedta budsjett for kommende år.
o Velge personer til følgende tillitsverv:
o Leder
o Sekretær
o Kasserer
o Leder Persbu, med tilhørende husstyre på minimum 6 personer
o Leder Arrangement, med tilhørende komité på minimum 6 personer
o Leder Friluft, med tilhørende dugnadskomité på minimum 4 personer
o 1 Styremedlem
o Valgkomité bestående av 3 personer (fortrinnsvis 1 fra Nysæter vegen/Phil, 1 fra Bjønnåsbrua –
Persbu og 1 fra området nord for Persbu).
o Revisorer, 2 personer
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Alle valg gjelder for to år, med unntak av leder som velges for ett år av gangen. Valget må gjøres slik
at en sikrer kontinuitet. Halve styret/komité er på valg hvert år.
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer, valgene foregår skriftlig dersom noen fremsetter krav
om det, blanke stemmer teller ikke og regnes som ikke avgitt.
§ 3-5 Det skal føres protokoll over årsmøtet.
§ 3-6 Årsmøtet ledes av foreningens leder og foreningens sekretær fører protokoll.
4. Ekstraordinært årsmøte
§ 4-1 Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når et flertall i styret eller minst 1/3del av medlemmene
fremsetter krav om det. Bekjentgjøring og gjennomføring av møtet skjer i samsvar med § 3 som for
ordinært årsmøte.
5. Styret
§ 5-1 Styret i Bjønnåsen Vel leder foreningens virksomhet og forvalter foreningens midler i samsvar
med foreningens vedtekter og de vedtak årsmøtet har fattet. Styret kan ikke treffe avgjørelser i saker
som hører inn under årsmøtet eller av uvanlig art. Låneopptak kan ikke finne sted uten årsmøtets
samtykke. Fra arbeid i styret og arbeid i komiteer, utvalg og underavdelinger føres referater som
oppbevares forsvarlig. Referat fra styremøter sendes styrets medlemmer senest to uker etter
avholdt møte og gjøres tilgjengelige for medlemmene på Bjønnåsen Vel sine internettsider. Referat fra
møter i komiteer, utvalg og underavdelinger sendes leder og sekretær. Grunneiere oversendes referat
fra møter hvor saker som vedrører grunneiere er behandlet.
§ 5-2 Leder og et styremedlem/kasserer tildeles signaturrett hver for seg.
§ 5- 3 Styret på 8 personer er sammensatt på følgende måte:
o Leder
o Sekretær
o Kasserer
o Leder Persbu
o Leder Arrangement
o Leder Frilufts komitéen
o 1 Styremedlem
o Leder av Åstdalen Turløyper
Grunneiere har rett til å stille med en observatør i styret.
Leder(e) av større aktiviteter eller arrangementer i regi av Bjønnåsen Vel som ikke er valgt på
årsmøtet kan tiltre etter ønske fra styret, men disse er ikke stemmeberettiget. Styrets vedtak er gyldig
når fire av styrets medlemmer stemmer for det fremlagte forslag.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
§ 5-4 Styret er ansvarlig for å gjennomføre årsmøtet samt forberede saker som skal behandles av
årsmøtet. Styret er ansvarlige for å behandle skriftlige forslag fra medlemmene.
§ 5-5 Styret er ansvarlige for å oppnevne representant(er) til løypeselskapet, Åstdalen Turløyper.
Dette kan være representant(er) fra styret eller andre medlemmer av Bjønnåsen Vel. Det er en
målsetting for Bjønnåsen Vel at en representant herfra skal være leder for løypeselskapet.
6. Endring av vedtekter
§ 6-1 For endring av vedtekter kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er til stede på
årsmøtet.
7. Oppløsning
§ 7-1 Oppløsning kan bare fattes ved enstemmighet på to følgende årsmøter
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Reviderte vedtekter er enstemmig vedtatt av årsmøtet i Bjønnåsen Vel den 03.06.2017
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