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Vedtekter 

for 
Sulitjelma Hytteforening 

1. NAVN 

 Foreningens navn er SULITJELMA HYTTEFORENING 

 

2. MEDLEMSSKAP 
 Foreningens medlemmer består av hytteeiere. 

I tillegg til eieren er det adgang til medlemskap for ett familiemedlem, leier og 

tomtefestere. 

 

3. FORMÅL 

Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i 

Sulitjelmafjellene. 

A. Ved å delta aktivt i samfunnsdebatten om hyttespørsmål og derigjennom være med å forme 

den aktuelle og fremtidige hyttepolitikk i området. 

B. Ved å gjøre hyttefolkets mening og interesser gjeldende overfor administrative og 

lovgivende myndigheter på alle plan. 

C. Gjennom sin virksomhet informere og veilede medlemmene. 

D. Å samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser. 

E. Foreningen skal være et fritt selvstendig og partipolitisk nøytralt organ. 

 
4.  VIRKSOMHET 
 Omfanget av foreningens virksomhet fastsettes av årsmøtet. 

 

5.  STYRET 
 Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

 Styret velges på årsmøtet for 2 år av gangen. 

 Styret består av: 

FORMANN 
NESTFORMANN 

KASSERER 
SEKRETÆR 
1 STYREMEDLEM 
I tillegg velges også 2 varamedlemmer 

Ved foreningens stiftelse velges halvparten av styrets medlemmer for ett år slik at ikke 

hele styret står på valg annet hvert år. 

 Foreningen forplikter utad ved formannens, evt. nestformannens underskrift. 

 Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og beslutninger. 



 
2 

 

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 styremedlemmer evt. 

varamedlemmer være tilstede. 

 Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. 

 Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover kontingenten. 

 

 6 .  Å R S M Ø T E T  

 Årsmøtet avholdes innen utgangen av april. 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter dette, eller når minst 1/3 av 

medlemmene forlanger dette. 

Innkallelse til ordinært årsmøte skjer skriftlig til medlemmene, eller kunngjøres på annen 

forsvarlig måte, med minst 14. dagers varsel. 

 Det samme gjelder for ekstraordinært årsmøte. 

 Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. 

Saker som medlemmene ønsker å fremme må være styret i hende innen 1. måned før 

årsmøtet skal holdes. 

 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE: 

 1. Valg av: 

A. Dirigent 
B. Sekretær 

C. 2 medlemmer til å underskrive årsprotokollen 

 2. Styrets beretning om foreningens virksomhet det forløpne år. 

 3. Årsregnskap og ansvarsfrihet for styret. 

 4. Budsjettforslag og kontingentfastsettelse for kommende år. 

 5. Innsendte saker. 

 6. Valg av:  

A. De av styret som er på valg dette år. 

B. Valgkommite på 3 medlemmer for neste årsmøte 
C. 2 revisorer. 

 7. Eventuelt. 
(Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette pkt. medmindre samtlige 

medlemmer er tilstede). 

 Ved voteringer på årsmøtet teller kun stemmer fra de tilstedeværende medlemmer. 

 Alle avstemninger krever alminnelig flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer). 

 

7 .  Ø K O N O M I  

 Foreningens årsregnskap avsluttes pr. 31. desember. 

 Styret utarbeider budsjettforslag for kommende regnskapsår og forelegger dette for årsmøtet. 
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 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

 Kontingenten betales ved innmeldelse. 

 Årskontingenten forfaller senere i januar måned det  løpende år. Medlemsåret er kalenderåret. 

 Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke innbetales. 

 For andre gangs innmeldelse blir kontingenten fordoblet i innmeldingsåret. 

 

8 .  VEDTEKTSENDRINGER 
 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet, og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 

 

9 .  OPPLØSNING 
 Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøte, og krever 3/4 av de avgitte stemmer. 

 Avstemningen skal skje skriftlig. 

 Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps. 


