
 

 

Vedtekter 
Snipetorp og Omegn Vel 

 

§1 Formål 
Snipetorp og Omegn Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta 
medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning velets vedtekter, styret og 
årsmøte bestemmer. 
 
Velet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i 
samarbeid med offentlige myndigheter, andre foreninger og organisasjoner i området.  
 
Velet er medlemmenes talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens 
interesser. 

§2 Medlemskap og stemmerett 
2.1 Medlemskap 
Velområde: 

Snipetorp og Bratsberggt. til og med Bloms Minde, Tomtegt. fra Brekke Museum til 
Gampedalen, Kleivgt. fra Bratsberggt. til Gampedalen, Brekkestien, Øvre Skotlandsvei, Sondre 
og Nordre Fjellgt., Lammersgt. til Øvregt., Paul Kohtsgt. Til Øvregt. og Knut Gislesensgt. 
Alle hus med nummer til de nevnte gater. 
 

Alle beboere med offentlig stemmerett, firmaer, institusjoner, tomteeiere og forretninger innen 
velområdet kan være medlemmer. Medlemskapet varer for den perioden det er betalt kontingent. 
Ektepar/samboere betaler kontingent som ett medlem. Firmaer, institusjoner,  tomteeiere og forretninger 
betaler samme kontingent som huseiere. 
 
2.2 Stemmerett 
På medlemsmøter og årsmøter har alle medlemmer stemmerett. Ektepar/samboere har to stemmer. 
Firmaer, institusjoner og forretninger har en stemme hver. 

§3 Regnskap og regnskapsår 
Velets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. 

§4 Årsmøtet 
Velets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av 
februar måned. 
 
Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet. Med innkallingen 
sendes dagsorden og styrets beretning. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig 
forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte. 
 
Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansatt antall frammøtte. Alle valg og vedtak - 
vedtektsendring unntatt - treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens 
stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om valget skal være skriftlig.  
 
Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Utskrift av protokollen sendes alle 
medlemmer og samtlige beboere i velområdet. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før 
møtedagen. 
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Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
- Valg av møteleder. 
 
- Styrets beretning. 
 
- Regnskap. 
 
- Kontingent. 
 
- Budsjett og/eller arbeidsprogram. 
 
- Valg - ledes av valgkomiteen. 
 
- lnnkomne forslag. 
 
Årsmøtet velger: 
 
- 6 styremedlemmer med funksjonstid 2 år 
 
- Leder og kasserer blant styremedlemmer. 
 
- 2 vararepresentanter med funksjonstid 1 år. 
 
- 1 revisor og 1 vararepresentant med funksjonstid 1 år. 
 
- 3 medlemmer til valgkomite. 
 
Leder velges særskilt. Funksjonstid 1 år. 
Valgkomiteen foreslår representanter til ovennevnte tillitsverv. 

§5 Styret 
Styret har den daglige ledelse av velets virksomhet innen rammen av disse vedtekter og 
årsmøtet's beslutninger. Styret velger nestleder blant styremedlemmer, og sekretær blant 
styremedlemmer og vararepresentanter. Foruten styremedlemmer innkalles 
vararepresentanter til alle styremøter. Styret kan fritt nedsette komiteer til å ta seg av spesielle 
saker. 
 
Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer og en vararepresentant er til stede. Alle 
avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 
Vararepresentanter har stemmerett når faste styremedlemmer har forfall. 
 
På ett styremøte avtales neste styremøte. Ekstraordinært styremøte kan også innkalles av 
leder eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. 
 
Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Kasserer har prokura. 

§6 Medlemsmøter 
Styret arrangerer møter når det foreligger saker som beboerne bør orienteres eller informeres 
om, og når styret finner det ønskelig a drøfte en sak i et større forum for å høre medlemmenes 
syn. Eventuelle avstemminger på slike møter skal være retningsgivende for styret ved den 
videre behandling av vedkommende sak. 
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Styret kan også arrangere tilstelninger som fremmer samhold og godt bomiljø. 

§7 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet. Forslag om slike endringer må være 
innkommet til styret senest 1 måned for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkallingen til 
dette. 
 
Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10% av 
medlemmene avgir stemme. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt. Er årsmøtet ikke 
beslutningsdyktig etter denne bestemmelsen, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. 
Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte. 

§8 Æresmedlemmer 
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret eller etter oppfordring fra årsmøtet, utnevne 
æresmedlemmer. 

§9 Oppløsning 
Forslag om oppløsning av velet eller sammenslutning med andre vel, behandles etter samme 
regler som bestemt for vedtektsendringer i § 7. Ved oppløsning eller sammenslutning avgjør 
årsmøtet, med simpelt flertall, hvordan velets aktiva skal disponeres. 
 


