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Vedtekter for Åsgårdstrand Velforening 

 
For Årsmøtet 15.2 2017 

 
 
 
§1 Formål 
Åsgårdstrand Velforening som er stiftet den 28/11-1927, har til oppgave å arbeide for felles 
interesser i Åsgårdstrandsområdet og for stedets sosiale og fysiske miljø. Foreningen skal også 
ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige 
instanser. Foreningens virksomhet er partipolitisk uavhengig. 
 
 
§2 Medlemskap og kontingent 
Som medlem opptas enhver som er interessert i å støtte opp om foreningens formål og virke. 
Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling fra styret. 
 
 
§3 Styrets sammensetting 
Foreningen skal ha et styre på 8 medlemmer (leder og 7 styremedlemmer) hvorav leder velges hvert 
år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, og således at det hvert år er 4 eller 3 
styremedlemmer på valg. For hvert år skal det velges revisor. 
Kasserer og sekretær velges blant styremedlemmene på årsmøtet. Det nyvalgte styret utnevner en 
valgkomite. Det er intet til hinder for at komiteen kan bestå av en eller flere tidligere 
styremedlemmer. 
Styrets medlemmer må være bosatt innenfor det området som i dagligtale benevnes Åsgårdstrand, og 
minst 3 styremedlemmer må være over 25 år. 
 
 
§4 Styrets oppgaver 
Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.  
Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen og skal føre protokoll over sine 
forhandlinger, likeså for årsmøte og øvrige møter, videre se til at fullstendig medlemsfortegnelse 
foreligger, og at regnskap for foreningens inntekter og utgifter blir ført. Regnskapsåret er fra 1.januar 
til 31.desember.  
Styret skal etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter, 
årsmøtevedtak og representere foreningen utad. 
Det tilkommer styret å oppnevne utvalg og arbeidskomiteer i den utstrekning de finner det ønskelig 
og nødvendig. Lederen har anvisningsmyndighet og forestår foreningens drift. Han sammenkaller 
styret når han finner det nødvendig eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det. 
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Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder, er tilstede. 
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. 
Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. 
Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i 
enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for 
nektelse foreligger. 
Styret sammenkaller til medlemsmøte når det ansees ønskelig eller når minst 10 medlemmer 
fremsetter krav om det. 
Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til 
å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og 
kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe 
beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom. 
 
 
§5 Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. 
Årsmøtet har å behandle styrets årsberetning og regnskap, samt foreta de valg som er nevnt i §3 og 
ellers saker som styret forelegger årsmøtet til uttalelser eller avgjørelse. Så vel ordinært som 
ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 3 uker varsel. 
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Forslag til årsmøtet må 
være sendt til styret innen to uker før møtet. Saker til årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmer 
minst en uke før møtet, på foreningens hjemmeside og foreningens oppslagstavler. 
Bortsett fra bestemmelser i §6 og 7 fatter årsmøtet sine vedtak med alminnelig stemmeflertall. Rett 
til å stemme har de møtende medlemmer. Som medlem på årsmøtet regnes alle som har betalt 
kontingenten for forrige kalenderår. Hvert medlemskap teller en stemme. 
På årsmøtet velges møteleder og to til å undertegne møteprotokollen. 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent  
av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. 
 
 
§6 Endringer av vedtekter 
Forandring av vedtekter kan kun skje ved forslag som behandles av styret, som deretter avgir sitt 
forslag og oversender det til årsmøtet til endelig vedtak med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. 
 
 
§7 Oppløsning av foreningen 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det 
ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg 
foretas. I tilfelle av foreningens endelige oppløsning skal det for de eventuelle gjenværende midler 
opprettes et fond som skal bære foreningens navn og tjene samme formål som foreningen hadde 
under sin virksomhet. De nærmere bestemmelser om fondets bestyrelse m.v fattes av det årsmøte 
som beslutter foreningen oppløst. 
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. 
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan 
for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling 
skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 


