
Nedleggelse av Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) og overføring av 

foreningens midler til Hølen og Såner velforening (HSV) 

Bakgrunn: 

FBH sitt årsmøte i 2018 gjorde følgende enstemmige vedtak:  
 
Ingen vedtektsendringer, men det nye styret SKAL  

1. sjekke ut det skattemessige ved organisasjonsendring 
2. sjekke ut det juridiske ved vedtektsendring og organisasjonssammenslåing 
3. ha en dialog med Vellet 
4. få en demokratisk forankring i de nye vedtektene 
5. legge fram et nytt forslag til vedtektsendringer ved neste årsmøte 

 
På bakgrunn av dette har styret i FBH og styret i HSV hatt en dialog og kommet til enighet om at det 

er ønskelig å legge ned FBH og å overføre foreningens midler til HSV. Styret i FBH legger derfor frem 

følgende for årsmøtet 

Forslag til vedtak: 

A: Foreningen for barn og unges vel i Hølen oppløses under forutsetning av at: 

1. HSV tar på seg ansvaret for å disponere midlene etter FBH og tar følgende paragraf inn i sine 

vedtekter: 

Hølen og Såner vel forvalter midlene etter Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) 

a. Formålet for midlene er at de skal komme barn og unge i Hølen til gode 

b. Midlene kan benyttes til å yte økonomisk støtte til prosjekter for barn eller unge i 

Hølen 

c. Midlene skal plasseres på en egen konto – styreleder og kasserer i felleskap innehar 

kontoens signatur. 

d. Bruk av midler etter FBH skal alltid forelegges Hølen og Såner vel sitt årsmøtet. Som 

egen sak på årsmøtet skal følgende godkjennes: 

I. Styrets årsberetning for bruk av midler etter FBH foregående år 

II. Revidert regnskap for bruk av midler etter FBH foregående år 

III. Styrets plan for framtidig bruk av midler etter FBH 

IV. Budsjett for bruk av midler etter FBH  

e. Formålet for bruk av midlene etter FBH kan ikke endres av Hølen og Såner vel. Om 

Hølen og Såner vel vedtas oppløst eller Hølen og Såner vel ikke lenger ønsker å 

disponere midler etter FBH skal styret ta initiativ til å gjenopprette Foreningen for 

barn og unges vel i Hølen. Om dette ikke er gjennomførbart skal eventuelle 

gjenværende verdier etter FBH komme barn og unge i Hølen til gode. 

2. Vellet ivaretar arkivet etter FBH, i minst 10 år 
3. Resterende eller kommende kostnader knyttet til FBH eller overføring av midlene fra FBH, 

dekkes av vellet ved bruk av midler overført fra FBH 
 
B: Under forutsetning av at Vellet, gjennom årsmøtevedtak, påtar seg forpliktelsene i henhold til pkt. 

1-3 i del A av dette vedtaket gis styret i FBV fullmakt til å gjennomføre oppløsningen av 
foreningen. Oppløsningen skal gjennomføres senest 2 måned etter at vellet har avholdt sitt 
årsmøte. 


