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Vedtekter Sørfugløy velforening   

Kommentarer, endringsforslag og tilføyelser til styrets forslag. 

§ 2.3 

Foreslås endret. 
Hvorfor avgrense til styret? Foreslår at «styre» sløyfes. 

 

Forslag ny tekst: 

«Foreningen kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker med felles interesse» 

 

§ 3 

Foreslås strøket.  

Synes unødvendig og kan i gitte tilfeller være til hinder for engasjement i saker av betydning for øya. 

Det er fullt mulig at tiltak andre geografiske steder kan få følger for Sørfugløy. 

 

§ 4 

 

Foreslås strøket. 

Uklar formulering, og uten lovmessig dekning for forbehold om personlig ansvar og gjeld. Et 

styremedlem vil i følge norsk rettspraksis alltid stå personlig ansvarlig for sine handlinger som 

styremedlem, også økonomisk. Dette vil si at uansett foreningens formål, størrelse og art vil 

styremedlemmene ha et personlig ansvar for tapsbringende styrevedtak. Det synes også klart at 

ansvaret kan gå ut over “tapsbringende styrevedtak”, ved for eksempel skade på annen person. 

Dette kan i gitte tilfeller bli en meget stor kostnad. 

“Lar man seg først velge inn i styret for en forening er det dessverre alltid en risiko for at ens egen 
medvirkning til tapsbringende styrevedtak eller andre beslutninger og unnlatelser av styret kan 
føre til personlige erstatningskrav mot en selv, nær sagt uansett foreningens størrelse og art.” 

(Advokatfirmaet Grette; Styrets erstatningsansvar i foreninger) 
 
§ 5.1 
 
Foreslås endret. 
Setter grenser som kan virke ekskluderende, noe det er vanskelig å se fornuftige grunner til. Alle 
personer som har en positiv interesse for Sørfugløy og som ønsker å støtte velforeningas arbeid bør 
være velkomne som medlemmer, uavhengig av bosted, eiendom og tilknytning for øvrig. 
 
Forslag til ny tekst: 
Alle personer som har en positiv interesse for Sørfugløy og som ønsker å støtte velforeningas arbeid 
kan være medlemmer. Medlemmer må godta foreningens formål og vedtekter, og må betale den til 
enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskap er gyldig og gir stemmerett når kontingenten er betalt. 
Medlemmer over 18 år er valgbare for tillitsverv i foreningen. 
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§ 5.2 
 
Foreslås strøket. 
Kan dette henge bra sammen med ordlyden i § 2 om at foreningen skal «virke for stedets sosiale 
miljø»? Forslaget er umulig å håndheve, og forutsetter et detaljert regelverk for atferd (Sharia-
lover?) og etterlater bare en lang rekke spørsmål, som for eksempel; 

 Hva er handlinger i strid med foreningens formål? Kan det for eksempel være å sette folk på 
gården opp mot hverandre, spre usannheter om naboer etc., eller kan det også være når 
styremedlemmer aktivt motarbeider gyldige årsmøtevedtak gjennom henvendelser til 
offentlige instanser?  

 Hvem avgjør når handlinger er grove nok til ekskludering; styreleder, styret, årsmøtet?  
 
§ 7.1 
 

Foreslås endret. 
Velforeninga har medlemmer over hele landet, og mange med behov for å kunne planlegge reise til 
øya og deltakelse på årsmøtet god tid i forkant. Ettersom velforeninga ved styret har full kontroll på 
alle nødvendige elementer for å avvikle et årsmøte må en kunne gi varsel om tidspunkt for årsmøtet 
lang tid i forveien. Saksliste med forslag til vedtak bør også foreligge så tidlig at medlemmene får god 
tid til å sette seg inn i sakene og eventuelt utarbeide og sende inn alternative forslag til vedtak. En 
bør legge vekt på betydningen av at det legges til rette for at medlemmene kan være aktive, det er 
der den absolutte hoveddelen av foreningens kompetanse befinner seg. 
 

Forslag til ny tekst: 
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet.  
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juli måned.  
Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 10 ukers varsel.  
Saker til årsmøtet må være sendt til styret innen 6 uker før årsmøtet. 
Innkallingen til årsmøtet med saksliste og forslag til vedtak skal være sendt medlemmene senest 4 
uker før årsmøtet. 
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.  
 

§ 7.2 
 

Foreslås endret. 
 

Det må være et mål for Sørfugløy velforening at en hver stemme som avgis kommer som følge av 

personlig overbevisning etter grundig og korrekt informasjon. 

Stemmegivning ved fullmakt er svært problematisk og generelt uheldig, og det er uklart hva styret 

ønsker å oppnå med forslaget. I en frivillig interesseforening som Sørfugløy velforening må det være 

et mål at et betydelig flertall av medlemmene reelt står bak og støtter alt av foreningens virksomhet.  

Medlemmenes egen deltakelse på årsmøtet er svært viktig for å kunne få utfyllende informasjon, 

høre argumenter direkte, og for å få oppklart eventuelle uklarheter. Det er uheldig om 

stemmegivning gis som resultat av synspunkter tolket og formidlet via mellommenn. I realiteten har 

foreningen i slike tilfeller ingen kontroll på hva den som gir sin fullmakt har fått presentert av 

opplysninger. En fortsettelse av den praksis som har fått utvikle seg de siste par år virker kun 

nedbrytende på foreningen, og bryter åpenbart med foreningens formål i § 2.1.  

Det er dessuten helt unødvendig å bruke fullmakter om en ønsker at medlemmer som ikke kan møte 

selv likevel skal få avgi stemme. 
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Skulle velforeninga akseptere stemmegivning uten personlig frammøte må en først sikre at alle 

stemmeberettigete medlemmer personlig får full og direkte tilgang til alle sakens argumenter, både 

styreflertallets og andres. Deretter kan styret gjøre tilgjengelig skjema for stemmegivning, skjematisk 

sak for sak, og la medlemmet returnere dette som epost eller i brevs form.  

Skulle de opprinnelige forslag bli endret i årsmøtet, eller alternative forslag bli framsatt, vil imidlertid 

forhåndsstemmene måtte forkastes. Det vil derfor i praksis være svært få saker som egner seg for 

denne type avstemming, og saker som egner seg vil vanligvis uansett være lite kontroversielle. 

Unntaket kan være ved ekstraordinære årsmøter der det er kun én sak og sannsynlig at mange vil 

kunne ha problemer med personlig deltakelse. 

 
Forslag til ny tekst: 
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall 
medlemmer som møter.  Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning ved fullmakt er ikke 
tillatt. 
Ved ekstraordinære årsmøter kan styret tillate stemmegivning via epost eller brev. Medlemmene 
skal i slike tilfeller sikres svært grundig informasjon, og styret skal spesielt påse at alle kjente 
argumenter i sakens anledning blir presentert. Medlemmene krysser av for sitt stemmealternativ og 
sender dette til styret. 
Utskrift av mottatte stemmer arkiveres og gjøres tilgjengelig i møtet. 
 
§ 7.5 
 

Foreslås endret. 
Unødvendig påpekning om ordning ved første valg ettersom foreningen for lengst har passert dette 
stadiet. 
 

Forslag til ny tekst: 
Leder og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. To styremedlemmer er på valg hvert år. 
Varamedlemmer og revisor velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges. 
 

§ 7.6 
 

Foreslås endret. 
 

Forslag til ny tekst: 
Et vedtak er gyldig ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som 
ikke avgitte. Valg foregår skriftlig når det forlanges av noen i årsmøtet.  
Ved valg til styre og øvrige personvalg kan kun foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige 
kandidater som skal velges ved aktuell avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som 
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller 
ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. 
 
§ 9 
 
Foreslås fjernet. 
 
Ettersom medlemsmøter ikke kan være beslutningsmøter og dessuten i hovedsak vil være 
tilgjengelige kun for lokale medlemmer bør de ikke vedtektsfestes. Informasjon til medlemmene bør 
gis på måter som sikrer at alle har tilgang til den, via epost, hjemmeside eller om nødvendig som 
brev. 
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§ 10.2 
 
Foreslås endret. 
 
Styrets informasjonsplikt overfor medlemmene bør vedtaksfestes. 
 
Forslag til ny tekst: 
 
Styret skal:  

 Lojalt iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser 

 Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor  
andre instanser 

 Holde medlemmene løpende orientert om sin virksomhet og legge til rette for engasjement og 
deltakelse 

 Stå for den alminnelige forvaltning av foreningen, herunder forvalte velforeningens   
eiendeler/ eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi 

 Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver 

 Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter 

 Representere foreningen utad 

 Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og  
den virksomhet som bedrives 

 
 
§ 10.3 
 
Foreslås endret. 
 
Det er viktig å synliggjøre at et styre ikke kan gi seg selv fullmakter eller på eget initiativ endre 
rammer gitt av årsmøtet. Begrepet «større betydning» er svært uklart og bør unngås. 
 
Forslag til ny tekst: 
Styrets virksomhet er basert på rammer og fullmakter gitt av årsmøtet og vedtektene. 
Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelig administrative formål, og rett til å 
bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.  Økonomiske rammer vedtatt av 
årsmøtet skal imidlertid ikke overskrides. 
Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. 
 
§ 10.4 
 
Foreslås endret. 
 
Åpenhet og fri flyt av informasjon mellom styret og medlemmene styrker samholdet i foreninga, 
styrker styrets legitimitet og sikrer tilgang til all den viktige kompetanse medlemmene har. Det er 
utenkelig at et redelig og lojalt styre skal måtte holde informasjon hemmelig for medlemmene. 
Styrets arbeid bør organiseres slik at alle medlemmer kan holde seg fullt informert om styrets 
virksomhet og ha mulighet til å komme med innspill der de mener å ha nyttige bidrag. 
 
Forslag til ny tekst: 
Styret holder møte når leder bestemmer, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er 
fulltallig. 
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Innkalling med saksliste gjøres tilgjengelig på foreningas hjemmeside samtidig som den sendes 
styremedlemmene. 
Alle relevant dokumentasjon og  korrespondanse samt eventuelle innspill fra medlemmer skal legges 
fram på styremøtet. Om styret eller et medlem anser det som viktig at medlemmet får direkte tilgang 
i styremøtet for å orientere i en aktuell sak skal dette innvilges. 
Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og 
eventuelle dissenser protokolleres. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra 
styremøtene, og protokoll skal legges ut på foreningas hjemmeside uten opphold. 
 
§ 11 
 
Foreslår ny paragraf 11 og at de resterende paragrafer får ny tallbenevning. 
Valgkomitéens arbeid er viktig for å sikre interesse og vilje hos medlemmene til å påta seg verv. 

Derfor er det også viktig at valgkomitéen går fram på en slik måte at alle medlemmer oppfatter det 

arbeidet komitéen har gjort som seriøst og ordentlig, og at arbeidet slik blir et viktig bidrag til at 

velforeningen kan være et samlende organ for alle med interesser på Sørfugløy. 

Forslaget til vedtak har som mål å sikre trygghet, ryddighet og skikkelighet i det arbeidet framtidige 

valgkomitéer skal gjøre som representanter og ambassadører for Sørfugløy velforening. 

 
Forslag til ny paragraf: 
 
§11 Valgkomitéens arbeid. 
 
Alle med gyldig medlemskap i Sørfugløy velforening er valgbare til valgkomitéen. 

Valgkomité, bestående av 3 medlemmer, velges av årsmøtet etter forslag fra sittende styre. 

Valgkomitéens funksjonstid er ett år. 

 Valgkomitéen skal ha skriftlig melding fra styret om hvem som er på valg senest 6 
måneder før årsmøtet. 

 Valgkomitéen velger på selvstendig grunnlag ut kandidater til kommende valg.  

 Valgkomitéens bør ikke velge kandidater blant valgkomitéens medlemmer eller fra 
disses husstand.  

 Kandidatene rangeres og kontaktes deretter i samsvar med prioritert rekkefølge. 

 Når valgkomitéen har fått positivt svar fra nødvendig antall kandidater formidles 
resultatet til det sittende styret, og valgkomitéens arbeid avsluttes. 

Valgkomitéens innstilling formidles til medlemmene gjennom styrets utsendelse av innkalling til 

årsmøte. 

 


