Vedtekter for Hølen og Såner vel
1. Hølen og Såner vel skal bidra til bedre miljø, trivsel og hygge for beboerne samt delta
aktivt i alle former for utvikling av området.
2. Hølen og Såner Vel eier Skøienparken og har ansvar for forvaltning og vedlikehold til det
beste for områdets innbyggere.
3. Alle husstander i området kan være medlemmer. Kontingent fastsettes av årsmøtet.
4. Årsmøtet holdes innen utløpet av februar. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap
samt fastsette kontingent. Innkalling til årsmøtet skal skje med fire ukers varsel. Forslag
som ønskes behandlet må være skriftlig hos styret to uker før årsmøtet.
5. Årsmøtet velger styre bestående av:
i. Leder (på valg hvert år)
ii. Kasserer (valgt for to år)
iii. Fem styremedlemmer (valgt for to år), slik at maksimalt fire medlemmer
av styret er på valg samme år.
6. Styret velger selv nestleder og sekretær. Styret kan opprette underutvalg etter behov.
Leder og kasserer innehar velets signatur.
7. Årsmøtet velger valgkomite med leder og to medlemmer. Disse velges for to år av
gangen slik at maksimalt to medlemmer er på valg samme år.
8. Årsmøtet velger to revisorer for to år av gangen slik at de ikke er på valg samtidig.

Hølen og Såner vel
PB 41
1550 Hølen

Org.nr. 988927201

Vedtekter 2019

9. 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.
II.

Styrets årsberetning for bruk av midler etter FBH foregående år
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.
10. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers frist. Dette kan også gjøres
hvis minst 20% av medlemmene ønsker det.
11. Ved oppløsning av HSV treffer årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens
midler. Oppløsning krever to tredjedels flertall av stemmene på møtet, samt at to
tredjedeler av medlemsmassen er representert. Dersom ikke tilstrekkelig antall
medlemmer møter innkalles det til et nytt årsmøte (frist minimum to uker), og
beslutningen skal da gjøres med to tredjedels flertall av de tilstedeværende for å være
gyldig.
12. Vedtektene kan endres av årsmøtet med to tredjedels flertall av de fremmøtte. Skriftlig
forslag til endring av vedtektene må være styret i hende senest innen utgangen av januar
måned.
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