Vedtekter for Hedalen Bygdeutvalg (HBU)

§1Formålsparagraf
HBU er en forening for bygdefolket i Hedalen og andre som føler seg som hedøler, og har som
formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted å vokse opp, bo, arbeide, eldes
og feriere i.







HBU skal være et organ for å fremme bygdesamfunnets interesser i forhold til
storsamfunnet.
HBU skal være et høringsorgan i forhold til kommunen og annen offentlig myndighet i
saker som berører innbyggernes felles interesser.
HBU skal arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes.
HBU er en arena for deltakelse og meningsytring i lokaldemokratiet, og kan legge til rette
for ulike deltakelsesformer i den offentlige debatten.
HBU skal bidra til å skape identitet og et godt omdømme for bygda.
Det innkreves ikke kontingent.
§2 Styret

HBU skal ha et styre bestående av 3-5 personer, bestående av leder, nestleder/kasserer og
sekretær og eventuelt øvrige styremedlemmer.
1. Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at det sikres en kontinuitet ved at 1 person er
på valg i år x, og to er på valg i år x+1. Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteen velges for 2
år, for å sikre kontinuitet velges valgkomiteen som for styret.
2. Styret skal forruten å arbeide i henhold til formålsparagrafen i pkt 1, kunne ta initiativ til
tiltak/arrangement for bygdefolket, enten på egenhånd, eller i samarbeide med andre lag
og organisasjoner i bygda.
3. Styret skal føre protokoll fra sine møter, og sørge for å avlegge regnskap. Styret skal
innkalle til årsmøtet på egnet vis, med minst en ukes varsel, i hvilket varsel også
bygdefolket skal oppfordres til å fremme saker for årsmøtet.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§3 Årsmøte
Årsmøtet er HBU sitt øverste organ. På årsmøtet kan alle som er nevnt i punkt 1 delta og avgi
stemme. Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste
myndighet.
Årsmøtet skal behandle:

Årsmelding

Regnskap




Foreta valg:
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomite
Velge en revisor
Behandle de saker som styret fremmer for årsmøtet, og ellers saker som de
frammøtte ønsker å behandle.

§ 4 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 1 ukes varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 5 Endring av vedtekter
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 6 Oppløsning
Oppløsning av HBU kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, hvor foreningen eventuelt vedtas
oppløst.

