Vedtekter for Foreningen til Ustaosets Vel
§ 1. Formålet for "Foreningen til Ustaosets Vel" er å arbeide for stedets beste og stedets fremgang
under varetagelse av fritidsbolig-eiernes, åremålseiernes og de fastboendes interesser.
§ 2. Som medlemmer kan opptas fritidsbolig-eiere/åremåls leiere med husstand, fastboende og
firmaer som eier eller leier hytter. Medlemskap er gyldig når kontingent er innbetalt. Man må ha fylt
18 år for å være stemmeberettiget. Hvert medlem har en stemme. Firmahytter har en stemme.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det gjelder egne regler ved eventuell oppløsning av
foreningen, se pkt 7.
§ 3. Av og blant medlemmene velges et styre bestående av 6 medlemmer hvorav minst 2 skal være
fastboende. Alle valg for 2 år. Årsmøtet velger styreleder. Styret mottar ikke godtgjørelse, men kan
bruke inntil 2500,- pr styremedlem/ansatt til faglig oppdatering/sosialt samvær. Beløpet
indeksreguleres. Det velges også en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Styret innstiller
medlemmer til
valgkomité alle valg for 2år.
§ 4. Styret besørger de løpende forretninger og har foreningens økonomiske ledelse
§ 5. «Årsmøtet holdes på Ustaoset hvert år i august måned, før skoleferien slutter. Forslag som skal
forelegges årsmøtet, må være styret i hende senest 15. juni. Endelig dagorden for årsmøtet med
angivelse av eventuelle forsalg, må være utsendt til medlemmene senest 30. juni.»
Vedtektsendringen ble vedtatt.
Ellen opplyste at styret vil fremme et forsalg til neste år, om at ved stemmelikhet får styreleder
dobbeltstemme.
§ 6. Årsmøtet fastsetter kontingenten. Forslag til endringer skal meddeles i innkallelsen til årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøtet må forfallen kontingent være betalt. Firmamedlemmer betaler
kontingent for hver hytte.
§ 7. Fremsettes forslag om foreningens oppløsning, skal forslaget behandles på årsmøtet hvor minst
1/3 av samtlige medlemmer må avgi stemme - enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.
Forslaget må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt.
§ 8. Hvis foreningen ved sin oppløsning har netto formue, skal det årsmøtet som beslutter
oppløsningen også treffe bestemmelse om midlenes disponering. Forandringer i disse lover kan kun
besluttes med 2/3 av de avgitte stemmer.
Vedtatt på årsmøtet 6. august 2022

