VEDTEKTER
Versjon 7 – 28.07.2018
FOR
KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

§1

Foreningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere.
Foreningen skal, innenfor rammer satt av årsmøtet, bidra til positivt samspill mellom hytteinteresser,
naturvern, stølsdrift og annen aktivitet i området. Foreningen skal søke å opprettholde god kontakt med
grunneiere og aktuelle styrer og organer.
Foreningen har ansvar for å vedlikeholde klopper utlagt av foreningen.
Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet Vestre Slidre Hytteforening.

§2

Foreningens område omfatter de hytter/eiendommer som har adkomst via Kvislavegen, Midtre Syndin
øst for Lostøl eller Johmsvegen vest for Soleikro.

§3

Hytteeiere i ovennevnte område har rett til medlemskap. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten
fastsettes av årsmøtet og medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales etter påkrav fra styret.
Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid. Årskontingenten
fastsettes av årsmøtet.

§4

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt
valg for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen, og slik at
minst to medlemmer velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte
medlemmer utover kontingenten. Styret tar opp saker som er hjemlet i formålsparagrafen og som reises
av medlemmene. Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Det velges en valgkomité på tre personer
på årsmøtet for ett år av gangen.

§5

Årsmøtet holdes på Syndin lørdag i uke 30. Innkalling pr epost eller brevpost skjer minst 14 dager før.
Med innkallingen følger årsberetning og regnskap. Eventuelle forslag til endringer i vedtektene må
leveres styret minst to måneder før årsmøtet.
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsberetning
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Behandle planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
5. Velge styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomité
Stemmerett forutsetter betalt medlemskap. Hver hytte/eiendom (hvert matrikkelnummer) har kun én
stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtets medlemmer. Ved stemmelikhet har
møteleder dobbeltstemme. Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av
årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes til medlemmene.

§6

Ekstraordinært årsmøte kalles inn når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av medlemmene krever det.
Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§7

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§8

Oppløsning av hytteforeningen kan kun behandles av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.
Avstemmingen skal skje skriftlig.
(Slutt)

