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Vedtekter for Midtunhaugen Velforening
Oppdatert 27.05.2020

§ 1 Eier av bolig/boligseksjon har plikt til å være medlem i hht. paragraf 6 i kjøpekontrakt. Med eier i
disse vedtektene menes gårds- og bruksnummer. Ved salg av bolig er selger pliktig til skriftlig å
informere styret og forretningsfører om eierskiftet.
§ 2 Velforeningen skal ha et styre bestående av minst fem (5) medlemmer: leder, nestleder, kasserer
og minst to styremedlemmer. I tillegg velges det to varamedlemmer (ikke personlige).
Representantene velges for en periode på to år. Det skal tilstrebes at en del av styret er på valg hvert
år, slik at tre av styremedlemmene velges det ene året, og de to resterende er på valg påfølgende år.
Eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når denne sitter i
styret. Hvert av medlemmene i styret mottar et honorar pr år for sitt arbeid. Størrelsen på honoraret
fastsettes av Årsmøtet.
§ 3 Velforeningen skal stå som eier av fellesarealer. Under fellesareal inngår ikke garasjeanlegg og
kloakkpumper som ikke overtas av det offentlige. Velforeningen skal ivareta medlemmenes
interesser hva angår opparbeiding og disponering av fellesarealer, samt vedlikehold.
§ 4 Hver eier plikter å bære sin del av utgiftene til driften av velforeningen, innenfor det
ansvarsområde vedtektene beskriver. Medlemmene betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig
finansiering av foreningens oppgaver. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet, og fastsetting
av kontingenten er gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Den som står som juridisk eier av boligen
1. januar er juridisk eier av fakturaen.
§ 5 Styret avholder møter etter innkalling fra leder. Det skal som minimum avholdes ett møte i
kvartalet. Styret utfører sine gjøremål ihht. fullmakter fra fellesmøter/årsmøtet. Styreleder og ett
styremedlem i fellesskap har signaturrett og prokura. Styret kan ikke treffe avgjørelser av økonomisk
betydning for medlemmene utover nødvendige utgifter til dekning av velforeningens primære
gjøremål, jfr. §3.
Styret gjennomfører årsmøtet innen utgangen av juni. Styret kan innkalle til fellesmøter når de
finner dette nødvendig eller når minst 20% av medlemmene krever det. Ved avstemminger i styret
har hver styrerepresentant en stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomite
med tre medlemmer velges av årsmøtet.
§6 Varsel om årsmøte eller fellesmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. Saker som et medlem
ønsker behandlet på årsmøtet må rettes skriftlig til leder innen en dato som fastsettes av styret.
Saker som skal behandles på årsmøtet må gjøres tilgjengelig senest ti (10) dager før årsmøtet.
Melding om denne fristen skal sendes skriftlig til medlemmene minst 14 dager på forhånd.
Årsmøtet/fellesmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmene som er til stede. Ved valg og
eventuelle avstemminger har hver eier boligenhet en (1) stemme. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved
fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem/husstandsmedlem kan bare møte med en (1) fullmakt.
Avgjørelser som endrer bruken av fellesareal skal treffes av årsmøtet/fellesmøtet. Forslag til
endringer skal være utstedt sammen med innkalling.
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Alle beslutninger skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan imidlertid vare vedtas på
årsmøtet og krever minst 2# flertall. Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede
forlanger det. Bare medlemmer som har innbetalt den fastsatte kontingent har stemmerett på
årsmøtet/fellesmøtet.
Foreningens regnskap revideres av to interne revisorer som velges av årsmøtet for to år. Ved ekstern
regnskapsførsel skal interne revisorer kun gjennomføre bilagskontroll.
§7 Henvendelser rettes skriftlig til lederen.
§ 8 På årsmøtet skal behandles;
•
•
•
•
•
•

Årsberetning og revidert regnskap
Anvendelse av overskudd
Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
Valg til styret og revisor, jfr. §§ 2 og 6
Andre eventuelle saker som fremgår av innkallingen

