
 

Vedtekter 

for 

Foreningen Hedalsheimens venner. 

 

1) Foreningens formål er å skape trivselsfremmende tiltak for beboere av Hedalsheimen. 

2) Foreningen har sitt virke i Hedalen, i Sør-Aurdal kommune. 

3) Foreningen skal ikke ha daglig leder. 

4) Foreningen er en selvstendig juridisk person og ingen av medlemmene hefter for foreningens 

gjeld. 

5) Som nye medlemmer opptas personer som ønsker å støtte tiltaket, jfr. pkt. 1. Innmelding 

skjer ved meddelelse til styret. Styret skal ajourholde medlemslistene 

6) Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  

7) Det innkreves ikke kontingent, i det medlemmenes bidrag til formålet nevnt i pkt. 1 anses 

som tilstrekkelig knytning mellom foreningen og medlemmet.. 

8) Medlemmer kan melde seg ut ved meddelelse til styret. 

9) Styret for foreningen skal bestå av 3-5 personer. Det kan velges varamedlemmer dersom 

årsmøtet krever det. 

 Styret står for drifta av foreningen.  

 Styrets leder og ett styremedlem innehar signatur. 

 Styret møtes så ofte som det anses nødvendig, eller når minst 1/3 av styremedlemmene 
forlanger møte. Styrelederen innkaller til styremøtene. 

 Styret er vedtaksført når flertallet av styrets medlemmer møter.  

 Styremedlemmene skal ikke ha godtgjørelse for sin innsats, men foreningen har plikt til å 
dekke direkte utlegg som styremedlemmene har hatt i forbindelse med vervet.  

 Alt som har med økonomi å gjøre skal fortrinnsvis vises over foreningens bankkonto. 

 Det skal føres et enkelt regnskap over foreningens økonomi. 

 Det føres en enkel datert protokoll over hvilke saker som er drøftet i styremøtene. 
 

10) Medlemsmøtet er foreningens høyeste organ, hvor et av møtene i kalenderåret benevnes 

som årsmøte. Årsmøtet annonseres med minst en ukes varsel i media som normalt blir lest i 

Hedalen. 

 Alle medlemmene har møterett i årsmøtet. 

 Årsmøtet velger styret, hvor styrelederen velges ved separat valg. 

 Årsmøtet foretar ellers beslutninger i saker som styret fremlegger for møtet. 

 Det kan ikke tas avgjørelse i saker som ikke står på dagsordenen. 



 Alle vedtak skjer ved alminnelig flertallsvedtak 

 Regnskapet refereres på årsmøtet.  

 Det avgis en skriftlig orientering over hvilke tiltak som er gjennomført siden forrige 
årsmøte.  

 

11) Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, som enten stadfester 

eller forkaster beslutningen gjort i ordinært møte. Vedtak i sistnevnte møte kan treffes med 

alminnelig flertall. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar 

med bestemmelsene om vedtektsendring, 

12) Ved oppløsning av foreningen tilfaller eventuelle midler til beste for Hedalsheimens beboere.  

 

Vedtatt i stiftelsesmøtet 17.april 2015. 


