Trysil Knuts Fjellverden

Vedtekter for Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden.
§ 1.

Foreningens navn.
Foreningens navn er Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden.

§ 2.

Foreningens formål.
Foreningen har som formål å verne om Trysil-Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle
og historiske kvaliteter.
Det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne
og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter.

§ 3.

Medlemskap.
Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen. Medlemskapet omfatter
familiemedlemmer, som også er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ved avstemning
avgis kun 1 stemme for hver hytte.
Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha
stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen styret har satt.
Medlemmer som gjennom en årrekke har vist stor innsats, interesse for stedet og for
hytteforeningens arbeid uten godtgjøring, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter
innstilling fra styret.

§ 4.

Årsmøtet.
Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og avholdes i påsken, langfredag kl.
17.oo på Grendehuset. Innkalling til årsmøtet kunngjøres i FJELLNYTT – nyhetsbrev,
ved oppslag i området og/eller på hytteforeningen hjemmeside minst fire uker før
årsmøtet.
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte.
Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

Saker til behandling på årsmøtet:
1. Konstituering.
a. Valg av møteleder.
b. Valg av referent.
c. Protokollunderskrivere, to medlemmer.
2. Styrets beretning.
3. Regnskap og budsjett.
a. Regnskap
b. Fastsetting av kontingent.
c. Budsjett.
4. Valg.
a. Styret.
b. Valg til spesielle komiteer.
c. Revisorer.
d. Valgkomite.
5. Innkomne forslag.
Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 6 uker før
årsmøtet. Valg av styret skal skje skriftlig dersom 1/3 av årsmøtedeltakerne krever
det.
§ 5.

Styret, valgkomite og revisorer.
Foreningen ledes av et styre som består av:

•
•
•
•

Leder
6 styremedlemmer
Valgkomite:
3 medlemmer velges til valgkomite
Revisorer:
2 revisorer velges

Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgperioden for styremedlemmene
reguleres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Valgkomiteen velges for tre år,
der et medlem velges for hvert år og revisorene velges for et år av gangen.
Alle områdene, Lågfjellet, Fjellverden Nord, Fjellverden Øst, Fjellsenteret og Fjellgrenda
skal være representert i styret. Styret konstituerer seg selv. Styret skal føre protokoll
over sine handlinger og vedtak.
Styret har disposisjonsrett over hytteforeningens midler til alminnelige administrative
formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder eller
nestleder møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
Styret kan opprette arbeidsutvalg som opptrer på vegne av styret i spesielle saker.
Beslutninger fattet i et arbeidsutvalg legges frem for styret.
§ 6.

Komiteer.

Foreningen kan opprette komiteer som har spesielle arbeidsoppgaver. Disse velges for to år
av gangen.
§ 7.

Kontingent og regnskapsår.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales inn til fastsatt frist. Medlems år og
regnskapsår går fra 01.01. – 31.12.
§ 8.

Vedtekter.

Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer sendes styret 6 uker før
årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet.
§ 9.

Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig
forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel.
§ 10. Oppløsning av foreningen.
Foreningens oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle medlemmene stemmer for det.

Vedtektene revidert, årsmøtet 29.mars 2013
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