
 

VEDTEKTER FOR INTERESSEFORENINGEN 

            SAUPESET OG BELGEFET VEL 

 

Stiftet den 25. august 2001. 

 

§1. Formål. 

Interesseforeningen Saupeset og Belgefet Vel har til formål å ivareta  

og fremme felles interesser på en måte som både verner og styrker  

områdets særegenhet og tilgodeser lokale anliggende som;  

Opparbeide og vedlikehold av tur- og løypenett sommer og vinter. 

Styrke samhold gjennom dugnader og arrangement. 

 

§2. Medlemskap. 

Saupeset og Belgefet Vel er en interesseforening for grunneiere,  

hytteeiere og åremålsleiere på Saupeset og Belgefet. 

Medlemskap er et tilbud til de som til enhver tid ønsker det.  

Hvert medlemskap berettiger til en stemme ved aktuelle voteringer.  

Medlemskap strykes automatisk etter 1 års manglende betaling. 

 

§3. Årsmøte. 

Årsmøte er vellets øverste organ. Årsmøtet holdes på det tidspunkt styret bestemmer. 

Møtetidspunkt skal bekjentgjøres minst 3 måneder før det avholdes. 

Møteinnkallingen bekjentgjøres i Seterstikka, på nettsider og ved oppslag,  

minst 2-uker i forvegen. 

Stemmeberettigelse forutsetter betalt medlemskontingent for innværende år. 

Forslag til saker må være styret skriftlig i hende minst en måned før årsmøte. 

Forslagstiller må oppgi navn og adresse. 

Styret har rett til å overprøve sakens berettigelse etter formålsparagraf og  

foreningens naturlige kompetanseområde.  

Beslutningen avgjøres ved simpelt flertall.  

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 



 

 

Årsmøte skal behandle følgende saker: 

       Årsberetning fra styret. 

       Regnskap, herunder spørsmål vedrørende eventuelt over/underskudd. 

       Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite. 

       Saker som innebærer forpliktelser for foreningen og som ikke hører inn 

       under driften av denne. 

       Fastsettelse av medlemskontingent, samt eventuelt andre ytelser fra 

       medlemmer til foreningen. 

       Saker som er av en slik art at styret ikke alene kan treffe beslutning. 

       Slike saker krever skriftlig innstilling. 

       Eventuelt. Saker under dette punktet og som styret finner krever øyeblikkelig 

       avgjørelse, fordrer 2/3 flertall. 

 

§4. Styret. 

Saupeset og Belgefet Vel ledes av et styre bestående av 5 medlemmer 

hvorav en velges til leder. Dessuten velges 3 varamedlemmer. 

Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. 

To av styrets medlemmer bør fortrinnsvis være grunneiere. 

Funksjonstiden er 2 år for leder og styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer, 

med mulighet for gjenvalg. 

Styrets møter refereres og registreres fortløpende og  

skal godkjennes av styrets medlemmer. 

Møtereferat oppbevares i en møtebok. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eventuelt nestleder og minst 2 styremedlemmer 

er til stede. 

``Seterstikka`` og hjemmesiden skal være et informasjonsorgan for vellets medlemmer. 

Den skal selvfinansierende gjennom medlemskontingent og annonsesalg. 

Redaktør og nettsider ansvarlig har møterett i styret. 

 

§5. Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når 2 styremedlemmer eller 10% av betalende 

medlemmer krever dette. Innkalling skal skje skriftlig med minst 14 dager varsel. 

Det behandles bare saker som er med i sakslisten. 

 



 

§6. Endringer i vedtekter. 

Saupeset og Belgefet Vels vedtekter kan kun endres på ordinert årsmøte og 

med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

Forslag til endring må være innkommet til styret minst 1 mnd. før ordinert møte. 

 

Revidert: 24.08.2002. - 27.08.2005. - 29.08.2009. - 27.08.2011. - 30.08.20014. -27.8.2016 

Årsmøtet 27.08.2016. 

  

 

 

 

 

                                  

 

            

  

 

 

 


