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Vedtekter 
 

§ 1 Foreningens navn er Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. 

 

§ 2 Formål 
2.1 Foreningen skal arbeide for å ivareta området slik at det til enhver tid er et godt 

rekreasjonssted. 
2.2 Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser i samarbeid med grunneiere, andre 

hytteforeninger og Veggli Friluftslag. 
2.3 Foreningen er upolitisk og skal være tilsluttet Norges Hytteforbund. 

 
 
 
§ 3 Medlemskap 

3.1 Hytter som ligger innenfor området som naturlig grenser til Svartli- og Votnedalsveien 
m/sideveier har rett til medlemskap. Medlemskapet omfatter også familiemedlemmer.  

3.2 Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten strykes etter ett år. Medlemskapet kan fornyes 
ved betaling av skyldig kontingent. 

3.3 Utmelding skal skje skriftlig til styret. 
 3.4 Ved salg/overdragelse av hytte overtar ny eier medlemskapet ut kontingentperioden. 
. 

 
 § 4 Årsmøte 
 4.1 Årsmøtet er øverste myndighet i hytteierforeningen. 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. 
Styret skal på forhånd varsle medlemmene om dato for møtet og om siste frist for innlevering 
av saker som ønskes behandlet.  
Innkalling til årsmøtet sendes skriftlig til samtlige medlemmer med kjent adresse senest 2 uker 
før møtet. Dokumentene for saker som skal behandles på årsmøte, jfr pkt 4.2, sendes enten 
sammen med innkallelsen, eller innkallelsen inneholder informasjon om hvor disse er å finne. 
Det vil i praksis være på hytteierforeningens sider på www.vegglifjell.no. 
 

  
4.2 Årsmøtet skal; 

a) Behandle styrets årsberetning 
  b)    Behandle og eventuelt godkjenne årsregnskapet. 

c)    Fastsette budsjett for kommende år 
d)   Velge styreleder og styremedlemmer som er på valg 
e)   Velge revisor for 2-to år når vedkommende er på valg.   
f)    Behandle forslag fra styret. 
g)   Behandle innkomne saker fra medlemmene. 
h)   Velge valgkomite for 1-ett år. 

  Årsmøtet skal ledes av styreleder med mindre medlemmene velger en annen møteleder. 
 
 
 



  

4.3 Alle medlemmer over 18 år kan velges til tillitsverv. 
 Hver hytte kan møte med flere medlemmer med talerett, men hver hytte har kun 1 stemme. 

Et medlem kan gi styret eller et annet medlem skriftlig fullmakt til årsmøtet.  
Vedtak treffes med vanlig flertall av de avgitte stemmer, med mindre loven eller vedtektene 
setter strengere krav. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 

4.4 Det skal føres protokoll fra årsmøte over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av 
medlemmene.  
Protokoll/referat fra årsmøtet sendes medlemmene med kjent epost adresse og legges ut på 
hytteierforeningens sider på www.vegglifjell.no. 
 

 
 
§ 5 Ekstraordinært årsmøte  

5.1 Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst 2  
medlemmer som representerer til sammen 1/10 av medlemsmassen, skriftlig krever det, og 
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

 
5.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, men ikke mer enn 3 uker.  

Innkallingen skal være skriftlig og angi tid og sted for møtet samt de saker som vil bli 
behandlet.  

 
§ 6 Styret. 

6.1 Hytteeierforeningen skal ha et styre som velges på årsmøte med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmer.    

    Styret skal ha styreleder og minst tre medlemmer. Styret velger internt kasserer. 
  Styreleder og styremedlemmer tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet.  

Styreleder har ansvar for at styremøter holdes så ofte som det trengs. Møtene ledes av 
styreleder og er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. 
Styret treffer vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det føres 
protokoll fra styremøtene.  

 
6.2 Styret skal ha det daglige ansvaret for drift og økonomi.    

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  
Styret skal gjennomføre de vedtak årsmøtet fatter. 

       Styret representerer medlemmene og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett  
styremedlem i fellesskap.  

       
6.3 Styret kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk.. 

 
$ 7.  Vedtektsendringer. 

Ved endringer av foreningens vedtekter kreves minst 2/3 av avgitte stemmer. 
 
 
§ 8 Oppløsning eller sammenslutning. 

8.1 Oppløsning av eller sammenslutning med annen hytteierforening skal skje på ordinært eller 
 ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall av avgitte stemmer.  Avstemmingen skal skje skriftlig. 

 
8.2 Ved sammenslutning overføres foreningens eiendeler til den nye hytteeierforeningen. 

   Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler overføres Vegglifjell Friluftslag. 
 


