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Statutter for Sørfugløy Vel 

 

Punkt 1. Organisasjon. 

Sørfugløy Vel er stiftet av grunneierne, deres barn og barnebarn med familie, alle med sterk 
tilknytning til Sørfugløy. 

Punkt 2. Formål. 

Sørfugløy Vel har til formål å ivareta og fremme beboernes og overnevnte stifteres felles 
interesse.  Videre skal Vel’et ved arrangementer og andre tiltak arbeide fore økt trivsel. 

Punkt 3. Medlemskap 

Vel’ets økonomi er basert på frivillig medlemskap. Enhver av stifterne som er nevnt i punkt 1 
kan bli medlem mot å betale en kontingent på kr 25,-, fastsettes av årsmøte.  Utmelding må 
skje til Vel’ets styret innen utgangen av kalenderåret. Alle medlemmer skal ha tilsendt 
saksliste.  De som ikke kan møte på årsmøte kan gi skriftlig fullmakt til familie som møter, til 
bruk ved avstemning. Det er medlemmenes ansvar at styret har den riktige adressen til ett 
hvert medlem. 

Punkt 4. Årsmøte 

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juli mnd. Styret innkaller medlemmene til 
årsmøte ved at det settes oppslag om årsmøte minst 3 uker før dette avholdes. (kan sendes 
skriftlig).  Med innkallingen (oppslaget) skal det følge saksliste, årsberetning fra styret, 
årsregnskap og arbeidsplan samt eventuelle forslag til endringer av statuttene.  Alle som har 
betalt årskontingent, har stemmerett på årsmøte.  

Årsmøte skal foreta: 

a) Godkjenning av styrets årsberetning 
b) Godkjenning av regnskap 
c) Godkjenning av arbeidsplan 
d) Valg av formann (se pkt. 5) 
e) Valg av styre med varamenn (se pkt. 5) 
f) Val av revisor med |(se pkt. 7) 
g) Behandling av andre saker som styret legger fram, herunder spørsmål om 

medlemskontingent 
h) Forslag til arbeidsprogram for kommende periode 
i) Eventuelt 
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Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styret senest 1. mai.  Ved 
stemmelikhet i vanlige saker har formann 2 stemmer i både styret og årsmøte. 

Punkt 5. Styret  

Velets arbeid ledes av et styre med formann og 4 medlemmer med 2 varamenn, 1 og 2.  Ved 
forfall skal varamann innkalles, det er ønskelig at disse deltar på styremøtene for øvrig uten 
stemmerett.                                                                                                                                 
Formannen velges ved særskilt valg hvert år. De øvrige styremedlemmene m/varamann har 
en funksjonstid på 2 år.  Første året går to ut ved loddtrekning.                                              
Etter 2 år kan en nekte gjenvalg like lenge som de har sittet.                                                 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.  Styresaker kan avgjøres pr. 
telefon hvis styremedlemmene ikke har anledning til å møte. 

Punkt 6. Komiteen               

Styret har adgang til å nedsette komiteen for å ta seg av arrangementer eller andre spesielle 
oppgaver.                                                                                                                                            
Styret bør sørge for at disse oppgavene blir rimelig fordelt på medlemmene.                           
Styret kan gi komiteene retningslinjer for deres arbeid, men komiteen arbeider normalt 
selvstendig.  I viktige økonomiske saker skal imidlertid styret konsulteres. 

Punkt 7. Revisjon 

Til å revidere velets regnskap velger årsmøte en revisor med varamann, begge med 
funksjonstid på 1. år 

Punkt 8. Valgkomiteen 

På årsmøte velges valgkomiteen bestående av 3 medlemmer med 1 varamann, som skal 
komme med forslag av nye styremedlemmer.  Forslag fra medlemmene må være i 
valgkomiteens hende senest 1 uke før årsmøte. 

Punkt 9. Statuttendringer. 

Endringer av statutter kan bare foretas av årsmøte.  Forslag til statuttendringer må være i 
innkommet til styre senest 1. mai.  Statuttendringer avgjøres med 2/3 flertall. 

Punkt 10 Oppløsning. 

Forslag om oppløsning av Velet fremsettes på årsmøte, og avgjøres på følgende. For at 
forslaget om oppløsning skal være vedtatt kreves 2/3 flertall.  Alle disposisjoner i forbindelse 
med oppløsningen avgjøres av årsmøtet. 

 

 


