
VEDTEKTER   
Stakkstølie Nord Hytteforening 
Sist revidert på årsmøtet 2015 

Foreningen ble stiftet 17. april 2003 under navnet Garlislette Hytteforening. Vedtekter 
første gang vedtatt på årsmøtet påsken 2004.  

§1.  Stakkstølie Nord Hytteforening skal tilrettelegge for godt naboskap, fremme samhold 
og ivareta medlemmenes interesser i forhold til blant annet veier og annen infrastruktur i 
området, løypenett og utbyggingsplaner overfor utbyggere, grunneiere, kommunale 
myndigheter og andre aktuelle interessepartnere. 

§2.  Foreningens virkefelt er begrenset til hytter naturlig knyttet til veinettet med 
utgangspunkt i Lomhundvegen og Røyskattvegen der disse tar av fra riksveg 51. 

§3.  Medlemskapet er frivillig. Innmelding skjer til Styret.   

§4.  Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret følger kalenderåret. 
Årskontingent innbetales innen 1. mai medlemsåret og gir medlemskap frem til 1. mai 
året etter.  

§5.  Foreningen ledes av et styre på 5 - 7 medlemmer, herav en formann, en kasserer, en 
sekretær og to til fire styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet for 1 år av gangen.  
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 
formannen dobbeltstemme. Styret fører protokoll fra sine møter. Alle avgjørelser av 
økonomisk betydning for medlemmene utover medlemskontingenten, skal treffes av 
årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte. 

Foreningen tegnes av styrets leder sammen med et styremedlem. 

§6.  Årsmøtet holdes skjærtorsdag kl. 09.30 eller på et annet tidspunkt i påsken som 
styret finner mer hensiktsmessig.  Kunngjøring skjer pr. mail til medlemmene med 14 
dagers varsel. Sammen med innkallelse sendes regnskap samt redegjørelse for saker 
som skal behandles. Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må være styret i hende 
minst 1 uke før årsmøtet.  

Årsmøtet ledes av formannen såfremt ikke ett eller flere medlemmer ønsker valgt egen 
dirigent. Ved avstemming har hvert medlem 1 stemme. Stemmerett er betinget av at 
årskontingent er betalt. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall 
blant fremmøtte medlemmer med mindre annet er bestemt, jfr. §§8 og 9.  

Årsmøtet behandler: 
• Styrets beretning 
• Årsregnskap 
• Fastsettelse av kontingent 
• Øvrige saker 
• Valg 
• Eventuelt 

§7.  Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når 
minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelse skal inneholde saksliste 
og redegjørelse for de saker som skal behandles. 

§8.  Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmene. 
Forslag til vedtektsendringer skal gjøres kjent i innkallingen til årsmøtet. 



§9.  Forslag om å oppløse foreningen skal fremmes overfor årsmøtet, og foreningen 
oppløses dersom årsmøtet vedtar det med 2/3 av de avgitte stemmer.


