Vedtekter for Solbukta Vel
Vedtatt av generalforsamlingen 10.6. 2001

§ 1. Formål
Solbukta Vel har som formål å fremme medlemmenes felles interesser i Solbukta-området; herunder å
virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og fremme trivsel og sikkerhet.
Vellet søker samarbeid med andre i saker og områder der det er naturlig.

§ 2. Medlemskap
Enhver som eier eller leier eiendom i området kan bli medlem. Alle i husstanden kan regnes som medlem,
men ved avstemning avgis kun én stemme.
Medlemskap er gyldig fra den dag kontingenten er betalt, og løper inntil skriftlig utmeldelse eller strykning.
Medlemskontingenten betales hvert år innen 1. april, hvis ikke annen frist kunngjøres av styret.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang, kan strykes etter skriftlig varsel.

§ 3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er vellets høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen
utgangen av juni, og innkalles med minst 3 ukers skriftlig varsel til alle medlemmer.
Generalforsamlingen behandler:
a) Styrets beretning for siste valgperiode.
b) Revidert årsregnskap for siste kalenderår.
c)

Forslag til neste års kontingent og handlingsplan for kommende periode.

d) Øvrige forslag fra styret.
e) Øvrige skriftlige forslag som styret har mottatt innen 1. mai.
f)

Valg av styre (leder velges separat), samt revisorer og eventuell valgkomité.

For stemmerett forutsettes betalt medlemskontingent. Hvert medlem kan i tillegg benytte én
stemmefullmakt fra en annen husstand. Andre kan gis adgang med møtets samtykke.
Generalforsamlingen oppnevner selv møteleder, referent, to protokollunderskrivere og eventuelt
tellekorps. Når ikke annet er bestemt, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blant de
stemmeberettigede og trer i kraft straks.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret etter styrevedtak eller når minst 10 medlemmer
skriftlig krever det. Ekstraordinær generalforsamling behandler bare de saker som er årsak til
innkallelsen. Ellers gjelder reglene for ordinær generalforsamling.

§ 5. Styre
Vellet drives av et styre på 5 valgte medlemmer, som hver velges for 2 år om gangen, samt en valgt
representant for Solbukta Veilag.
Styrets leder utøver den daglige ledelse og representasjon, innkaller og leder styremøtene og har om
nødvendig dobbeltstemme. Andre ordninger kan vedtas. Styret er beslutningsdyktig med minst 4 tilstede.
Styret skal iverksette generalforsamlingens beslutninger samt aktivt arbeide for å nå de mål som er
satt. Styret kan oppnevne og bemanne tillitsverv og utvalg til å utføre ønskelige oppgaver.
Styret disponerer vellets midler gjennom vedtak. Utbetalinger attesteres av både leder og kasserer.
Hele styret skal holdes informert om løpende virksomhet. Korrespondanse skal fremlegges. Det skal
føres møtereferat som er tilgjengelig for vellets medlemmer på forespørsel.

§ 6. Endringer
Endring av vedtektene kan gjøres av generalforsamling med 2/3 flertall. Oppløsning av vellet eller
sammenslåing med annen organisasjon krever likeledes 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Bare forslag
som er fremsatt i tide og bekjentgjort i innkallelsen kan behandles.
Ved oppløsning eller sammenslåing disponeres vellets midler og eiendeler av generalforsamlingen
etter forslag fra styret.
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