
Vedtekter for Kallandsklubben Veilag 

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er: Kallandsklubben Veilag og ble stiftet den 10.10.2020  

§ 2 Formål 
Klubbens formål er å ivareta interesser til de som har rettighet til å bruke felles vei i 
Kallandsklubben. Foreningen skal ivareta medlemmenes fellesinteresser. Foreningens virkefelt 
er begrenset til felles vei fra Eidslandsveien og frem til om med den store parkeringsplassen i 
Kallandsklubben og områder langs veien. 

§ 3 Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer 
Rett til medlemskap har de som har kjøpt eller ervervet rett til bruk av vei i overnevnte område. 
Medlemmer som ikke betaler kontingent strykes som medlemmer. Eventuelt utmeldelse av 
foreningen må skje innen 1. desember. Årsmøte bestemmer om tilbudet skal utvides til andre 
hytteeiere. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er 
betalt.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

§ 6 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales årlig. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

§ 8 Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen på august, er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved 
kunngjøring på nettsiden til foreningen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være 
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Leder og resten av styret velges på årsmøte. 
 Leder velges for 2 år av gangen 
 1 styremedlem velges for 2 år av gangen  

Gjenvalg er tillatt.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til 
å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ektefelle og 
familiemedlemmer har møte  og talerett, men det gis kun 1  en  stemme pr veirett ved 
avstemminger. Fraværende medlem kan stemme gjennom andre ved skriftlig fullmakt.  

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de 
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av 
saksliste.  



§ 9 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 

1. Behandle sakslisten 
2. Behandle styrets årsmelding 
3. Behandle regnskap 
4. Behandle innkomne forslag 
5. Fastsette kontingent 
6. Velge to personer til å underskrive protokollen 
7. Velge valgkomité på tre medlemmer 
8. Velge styreleder 
9. Velge styremedlemmer 

Foreliggende saker skal avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas ny 
avstemming. Viser annen gangs avstemming også stemmelikhet avgjøres saken ved leders 
dobbeltstemme. 

§ 10 Ekstraordinære årsmøte 
Ekstraordinære årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare 
behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 11 Styret 
Foreningens styre er på inntil tre medlemmer.  

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til 

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere foreningen utad. 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller når ett eller flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 

Styret kan fatte vedtak når ett flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

Styret i fellesskap har fullmakt til å avgjøre saker når det ikke er av stor økonomisk betydning, 
det vil si innenfor en ramme på kr 5 000,-. 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives av 
samtlige fremmøtte styremedlemmer. 

§ 12 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 13 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning blir vedtatt 
med minst 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.  

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. 


