
VEDTEKTER FOR 

FÅVANG ØSTFJELL HYTTEFORENING  

 
 
1. FORMÅL 

Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes 

rettigheter og felles interesser. Skape trivsel og godt miljø herunder å 

tilrettelegge og bedre forholdene for hytteeierne i foreningens område. 

Foreningen skal samarbeide med Fåvang utmarkslag, Fjellstyret, kommunale 

organer og andre aktuelle samarbeidspartnere, og representere i de fora hvor 

saker av interesse for foreningens medlemmer behandles. 

 

2. VIRKEFELT 

Foreningens virkefelt er Fåvang Østfjell fra Mykkelseter bom. 

 

3. MEDLEMSKAP 

Medlemmer er hytteeiere i foreningens virkeområde som har betalt 

medlemskontingent. Medlemmer som etter purring ikke betaler kontingenten, 

skal strykes som medlemmer etter ett års forløp. 

 

4. STYRET 

Foreningen ledes av et styre som består av 

- Leder - 2 års funksjonstid 

- Sekretær - 2 års funksjonstid (velges for 1 år ved etablering av 

foreningen) 

- Kasserer - 2 års funksjonstid 

- 2 styremedlemmer - 2 års funksjonstid (den ene velges for 1 år ved 

etableringen) 

- 1-2 varamedlemmer 

Styret innkalles av leder når det er nødvendig, men skal også innkalles når ett 

eller flere av de øvrige styremedlemmene forlanger det. 

Styret kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene 

økonomisk utover kontingenten. 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. 

 

 

 



 

 

5. ÅRSMØTET 

Årsmøtet er foreningens høyeste bestemmende organ. 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest 2 

uker før årsmøtet. 

 

Årsmøtet avholdes i løpet av våren, fortrinnsvis i påsken, og bekjentgjøres av 

styret minst 6 uker på forhånd. 

Sammen med innkallingen skal det følge revidert regnskap og styrets beretning. 

Årsmøtet skal behandle følgende: 

1) Innkalling (merknader) 

2) Valg av dirigent og referent 

3) Styrets beretning 

4) Revidert regnskap 

5) Fastsettelse av inneværende års kontingent 

6) Innkomne forslag 

7) Valg av 

- styrerepresentanter på valg 

- revisor (2 års funksjonstid) 

- valgkomite - 2 medlemmer (2 års funksjonstid, den ene velges for 1 år ved 

etablering) 

- 2 personer til å underskrive årsmøte protokollen. 

Hvert medlem (hytte) har en stemme. Det er anledning til å stemme med 

fullmakt, men antallet fullmakter begrenses til 5. Avstemningen skal være 

skriftlig hvis en av de stemmeberettigede krever det. 

Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas 

ny avstemning. Viser annen gangs avstemning også stemmelikhet skal saken 

avgjøres ved leders dobbeltstemme. Ved valg tas avgjørelsen ved loddtrekning. 

 

6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/4 av 

medlemmene forlanger det. Krav om dette sendes skriftlig til styret med 

underretning om hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles tidligst mulig og 

med minst 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker nevnt i innkallelsen kan 

behandles på ekstraordinære årsmøter. 



 

 

7. MEDLEMSMØTER 

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres 

tidligst mulig og med minst 14 dagers varsel. 

Møtene kan bare treffe vedtak i ordinære arbeidssaker og eventuelt velge 

nemnder / utvalg. 

 

8. UTVALG / NEMNDER 

Utvalg og nemnder med spesielle oppdrag kan oppnevnes av årsmøtet, 

medlemsmøte eller av styret. 

 

9. VEDTEKTSENDRINGER 

Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet eller ekstraordinært 

årsmøte. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret minst 4 uker 

før årsmøtet / ekstraordinært årsmøte. 

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på møtet. 
 

10. OPPLØSNING 

Oppløsing av Fåvangfjellet hytteeierforening kan bare bli vedtatt med minst 3/4 

flertall av de stemmeberettigede medlemmene som er til stede på 

årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Oppløsning kan skje etter 2 påfølgende 

årsmøter, hvorav minst ett skal være ordinært årsmøte. I forslaget skal det 

ligge forslag til disponering av midlene. 

 

11. IKRAFTTREDEN 

Disse vedtektene trer i kraft fra 29. mars 2013.  

Endringer trer i kraft 24. mars 2016, vedtatt på årsmøte 2016. 
 


