VEDTEKTER FOR ØSTSKOGEN VEL
Formål
Østskogen Vel ' s formål er å fremme medlemmenes felles interesse for Østskogen områdets
forskjønnelse, trivsel og fremtidig utvikling. Vellet tar opp til behandling enhver sak som kan tjene disse
formål. Østskogen Vel ivaretar medlemmenes interesser og er kontaktorgan overfor offentlige
myndigheter. Styret i Østskogen Vel kan samarbeide med andre Velforeninger i saker av felles interesse.
Østskogen Vel er partipolitisk nøytralt.
Området Østskogen Vel omfatter.
Østskogen Vel omfatter følgende veier:
Østskogveien, Hasselveien, Bjerkeliveien, Krokveien, Bekkefaret, Skogveien, Østskogen Terrasse,
Bergstien, Eikeliveien, Fjellveien, Løvliveien, Smieveien, Smiekroken, Terrasseveien, Gamle Skolevei.
Årsmøtet kan avgjøre evt. utvidelse av Vellets område i forbindelse med nye utbyggingsområder innen
eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende område som Østskogen Vel omfatter.
Kontingent
Årskontingenten til Vellets medlemmer fastsettes av årsmøtet for ett år ad gangen. Medlemmer som ikke
har betalt kontingent har ikke stemmerett og talerett på årsmøtet eller medlemsmøter.
De midler Østskogen Vel har til rådighet kun skal brukes i henhold til Vellets formål og til drift av Vellet.
Styret
Østskogen Vel ledes av et styre som består av 6 medlemmer:
Leder, sekretær, kasserer, og tre styremedlemmer hvorav det ene er varamann for leder. Leder har
ansvar for at styremøter avholdes, minimum 4 pr. år. Alle medlemmer av styret har rett til å innkalle til
styremøte med en ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, inkludert
leder, sekretær, eller kasserer. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over
Østskogen Vels midler til drift og administrative formål samt til beløp for gjennomføring av budsjettvedtak.
Større nyanskaffelser eller utlegg ut over vedtatt budsjett må fremlegges på medlemsmøte og vedtas med
alminnelig flertall. Verken styret, medlemsmøte eller årsmøte har anledning til å sette Østskogen Vel til
ansvar for gjeld
Prokura
Prokura tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Enten kasserer og sekretær. Leder og sekretær eller
leder og kasserer
Medlemsmøter
Medlemsmøte avholdes når styret finner det nødvendig. Innkalling til medlemsmøte skal skje med minst 8
dagers varsel.
Årsmøtet
Østskogen Vel's øverste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av april måned. Tid og sted
for årsmøtet fastsettes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. I innkallingen angis saker
som skal opp på årsmøtet, som er innkommet før innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet og
ikke er meddelt styret før innkallingen er bekjentgjort. må innleveres skriftlig og være mottatt av styret
minst 10 dager før årsmøtet. Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall av fremmøtte
stemmeberettigede medlemmer. Hver betalende husstand har en stemme. Endring i vedtektene krever
2/3 flertall. Årsmøtets vedtak protokolleres og sendes samtlige medlemmer. Ekstraordinært Årsmøte
avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/5 av medlemmene krever dette skriftlig.
Valg
Årsmøtet skal velge styre samt revisorer. Styremedlemmer velges for 2 år. 2 eller 3 styremedlemmer står
til valg hvert år. Styremedlemmer kan gjenvelges for inntil 2 år, men ingen kan sitte sammenhengende
mer enn 4 år.
Unntak kan gjøres hvis det ikke er mer enn 5 år sammenhengende.
Oppløsning av Vellet.
Dersom ikke minst 3 vel medlemmer er villige til å påta seg styreverv skal styret oppløses, og Vellets
aktiviteter legges midlertidig ned. Forrige styre innkaller til ekstraordinært årsmøte for å Stemme over evt.
oppløsning av Vellet, som må fattes med 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

Forslag om oppløsning skal fremlegges skriftlig for styret minst 2 måneder før årsmøtet. Ved oppløsning
forblir Vellets midler og evt. gjenstander medlemmenes felleseiendom, og kan fordeles likt på
stemmeberettigede medlemmer ved oppløsningsdato.
Medlemmer som går ut av Vellet eller ikke betaler årskontingenten har ikke krav på Vellets midler,
gjenstander eller andre verdier. Midler til budsjetterte eller vedtatte og derfor øremerkede tiltak som ikke
er gjennomført eller betalt ved Vellets oppløsning, har prioritetskrav i Vellet ' s midler før evt. fordeling til
medlemmene.
Ovenstående Vedtekter ble vedtatt på årsmøtet

