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VEDTEKTER FOR VINJEVEIEN VEL 
 

§ 1. Formål  

Vinjeveien Vel har som formål å verne om stedets og medlemmenes interesser og samarbeide 
med grunneierne, kommunen og andre interessenter. Vellet er upolitisk. 

  
 § 2. Vellets virkefelt 

Vellets virkefelt er begrenset til området langs Vinjeveien mellom Nordstumoen og Vinjestøtta, 
samt tilstøtende sideveier. Området inkluderer både kjøpte og bygslete hyttetomter samt 
turområder som naturlig ligger innenfor vellets virkefelt, herunder turstier. Vinjeveien/Lauvåsen 
løypemaskin SA har eget styre og egne vedtekter.  

 
§ 3. Medlemskap  

Alle hytteeiere som har kjøpt, vil kjøpe eller bygsler grunn innenfor område omtalt i § 2, har rett til 
medlemskap. Det henstilles til alle hytteeiere å være medlem i vellet. Medlemskapet omfatter 
også ektefelle og familiemedlemmer. Institusjoner, personalforeninger og lignende betraktes på lik 
linje med de ovennevnte som hytteeiere, og deres medlemmer kan være kollektivt innmeldt i 
vellet med en stemme.   

Hytteeiere som har festekontrakter på Svein Adolf Lindviks eiendom, gnr. 17, bnr. 7, har plikt til 
medlemskap i vellet som følge av at Tryvang Velforening ble opptatt i Vinjeveien Vel fra og med 
årsmøtet 1983. Lindviks eiendom ble 1. mars 2017 overtatt av Cato Haugen, Trysil. Rettigheter og 
plikter mellom bortfester og fester består. Det betyr at dersom Vinjeveien Vel blir besluttet 
oppløst, er festerne på tidligere Lindviks eiendom pliktige til å etablere sin egen velforening med 
de regler som etter kontraktene gjelder for denne.  

Utnevning av æresmedlemmer skal godkjennes av årsmøtet etter nominasjon fra styret eller 
enkeltmedlemmer.  

Eventuell utmelding av vellet skal skje skriftlig. Medlemmer, som etter purring ikke betaler 
kontingenten, skal strykes som medlemmer.  

 
§ 4. Besluttende organer  

Vellets besluttende organer er: 

a) Årsmøtet 
b) Styret 
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§ 5. Årsmøtet  
Årsmøtet er vellets høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av 
september måned.  

Fra 2017 vil vellet gå over til avvikende regnskapsår slik at regnskapsåret går fra 1. mai til 30. april.  

Årsmøtet innkalles av styret. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer 
dersom møtet er lovlig innkalt.   

 
§ 6. Innkalling  

Kunngjøringer og innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til andelseierne via e-post/hjemmeside, 
og ved oppslag på oppslagstavler langs Vinjeveien med minst 4 ukers varsel. Det vil ikke bli sendt 
ut pr. post.  Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 - en - 
måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste med årsberetning og regnskap må være tilgjengelig 
digitalt senest 2 uker før årsmøtet. Sakslisten må i tillegg være satt opp på velets oppslagstavler.  

Hytteeiere som ikke er representert på årsmøtet, er bundet av de vedtak som fattes. 

 
§ 7. Valg og valgbarhet  

Alle medlemmer over 18 år (se § 3) er valgbare til vellets forskjellige tillitsverv. Hvert medlem har 1 
– en - stemme. Valg skal foregå skriftlig dersom en representant krever det. Valget avgjøres med 
simpelt flertall av de avgitte stemmene. Dersom ingen kandidat oppnår flertall av de avgitte 
stemmer etter en valgomgang, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har flest 
stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

Ved tillitsvalgtes fratredelse i funksjonstiden rykker varamedlemmer opp. Dersom 
varamedlemmer ikke finnes, skal styret utpeke stedfortreder blant vellets medlemmer. Disse skal 
fungere frem til neste ordinære årsmøte. 

   
§ 8. Valgkomité  

Valgkomiteen konstituerer seg selv, og skal bestå av en leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen 
velges for ett år. Valgkomiteen skal til årsmøtet identifisere, intervjue og innstille kandidater for 
tillitsverv i vellet.  

Valgkomiteen skal, senest en uke før årsmøtet, underrette styret om forslag til valg av vellets 
tillitsvalgte for den kommende valgperiode. Gjenvalg er tillatt.  

 
§ 9. Årsmøtes oppgaver 

Årsmøtet skal: 
 

a) Registrere antall stemmeberettigede 
b) Godkjenne innkallingen 
c) Godkjenne dagsorden  
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d) Velge ordstyrer  
e) Velge sekretær 
f) Velge 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
g) Behandle styrets beretning  
h) Behandle og godkjenne vellets regnskap, og evt. å gi ansvarsfrihet for styret.   
i) Behandle innkomne saker 
j) Behandle budsjett  
k) Fastsette årskontingenten  
l) Velge de styremedlemmer som er på valg, samt 2 varamedlemmer 
m) Velge representanter til evt. andre styrer hvor vellet er interessert i å være representert 
n) Velge valgkomité på 3 medlemmer.  

 

Foreliggende saker avgjøres ved simpelt flertall. (Jfr. dog § 14 ang. endringer i vedtektene og 
oppløsning). Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende regnskapsår, er 
stemmeberettiget. Fraværende medlem kan avgi stemme gjennom annet medlem ved skriftlig 
fullmakt.  

Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i andre saker enn de som er oppført på dagsorden. Det skal føres 
protokoll over behandlede saker. Etter årsmøtet undertegnes protokollen av 2 valgte 
representanter. Dette kan skje via e-post i etterkant av møtet.  

 
§ 10. Styret.  

Styret velges av årsmøtet, og er vellets øverste organ mellom årsmøtene.  

Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer; styreleder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer. I 
tillegg skal det velges de to varamedlemmer. Styreleder velges for 1 år. De andre 
styremedlemmene velges for en funksjonstid på 2 år. For å sikre kontinuitet i styret velges 
nestleder og ett styremedlem i ulike år, og sekretær og ett styremedlem i like år. Varamedlemmer 
velges for ett år. Så lenge vi har autorisert regnskapsfører behøver vi ikke å velge egen revisor. 

Styreleder innkaller til styremøter etter behov eller når to eller flere styremedlemmer forlanger 
dette. Varamennene skal innkalles til møtene, men de har bare stemmerett når de ved forfall trer 
inn i styret. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er 
lederens dobbeltstemme avgjørende.  

 
§ 11. Styrets oppgaver  

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak, og treffe de beslutningene som er nødvendig for driften av 
vellet. 

Styret er ansvarlig for at det utarbeides realistiske budsjett, og at det føres regnskap i henhold til 
gjeldende lovgivning og god regnskapsskikk.  

Styret skal holde seg orientert om vellets økonomiske stilling, og plikter å påse at vellets 
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 



Side 4 

Styret har ikke fullmakt til å foreta låneopptak, anvende vellets inntekter til annet enn nødvendige 
utgifter til drift og vedlikehold eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover 
kontingenten.  

Styret binder vellet ved underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan 
tildele styreleder prokura. 

Det føres referat fra styremøter over behandlede saker. Referatet godkjennes via e-post og 
undertegnes på neste styremøte. 

 
§ 12. Medlemmenes plikter.  

Vellets medlemmer plikter å innrette seg etter de avgjørelser som vellets styre treffer. Eventuelle 
klager sendes styret til behandling, og kan av styret eller klageren opptas til avgjørelse på neste 
årsmøte.  

 
§ 13. Ekstraordinært årsmøte  

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de finner det nødvendig eller når minst 10 % av 
medlemmene forlanger det. Krav om et slikt møte sendes skriftlig til styret med redegjørelse for 
hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles med 14 dagers varsel med dagsorden for møtet. Bare 
saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles på slike ekstraordinære årsmøter.   

 
§ 14. Endring i vedtekter og oppløsning 

Forandring i vedtektene kan bare skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 
oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

Oppløsning av vellet må besluttes med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene på lovlig innkalt 
ekstraordinært årsmøte.  


