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§1 Formålsparagraf 
Holmsbu Vels formål er å virke til stedets og beboernes beste ved å ivareta det 

fysiske og sosiale nærmiljøet. Holmsbu Vel kan ikke være tilsluttet eller 

arbeide for noe politisk parti. 

 

§ 2  Medlemmer 
Holmsbu Vels medlemmer plikter å bistå styret med å fremme Vellets formål. 

Alle som har fylt 16 år og som bor eller har hus i Holmsbu kan bli medlemmer 

av Vellet. Alle med opplagsplass på slippen plikter å være medlemmer. 

Stemmeretten er tapt hvis kontingenten ikke er betalt. Årsmøtet fastsetter 

kontingent for det påfølgende året. 

 

§ 3  Årsmøtet 

3.1 Årsmøtet 

Årsmøtet er Vellets øverste myndighet, og er beslutningsdyktig når det er 

lovlig innkalt. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni. Skriftlig 

innkalling med dagsorden og eventuelt årsberetning skal sendes ut senest tre 

uker før møtet. Årsmøtet kan bare behandle saker som på forhånd er lagt fram 

for styret. Saker skal være skriftlige og må være styret i hende senest 14 dager 

før årsmøtet. 

3.2 Årsmøtets dagsorden 

Årsmøtet velger ordstyrer og referent, samt to av de tilstedeværende til å 

undertegne protokollen. 

Årsmøtet behandler: 

● Konstituering 

● Årsberetning fra Vellet og aktuelle komiteer 

● Regnskap fra Vellet og aktuelle komiteer 

● Fastsettelse av kontingent 

● Budsjett  

● Innkomne saker 

● Valg 

Familiemedlemskap, enkeltmedlemskap og fritidsboende har én stemme per 

betalt medlemskap. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget falt. 

Endringer av og tillegg til vedtektene krever 2/3 flertall. Styret har ikke 

stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap. 

 



3.3 Valg 

Styret i Holmsbu Vel skal i hovedsak bestå av fastboende. Styret velges på årsmøtet 

og skal bestå av 5 – 7 medlemmer, bestående av leder, kasserer, og inntil 5 

styremedlemmer, hvorav det ene styremedlemmet skal være forbeholdt fritidsboende. 

Dersom ingen fritidsboere melder sin interesse for vervet til dette, samt 

vararepresentanten for dette, vil vervet stå ubemannet. Det velges 3 

vararepresentanter hvorav det ene vervet består av en fritidsboende. Leder og 

vararepresentanter velges for ett år. De øvrige velges for to år. Styret konstituerer seg 

selv, bortsett fra leder og kasserer. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme. 

Årsmøtet velger også to revisorer og medlemmer av komiteene. Revisorer velges for 

ett år. Komitemedlemmene velges for to år. For kontinuitetens skyld velges to 

styremedlemmer og halvparten av komitemedlemmene hvert år. Det skal foretas 

skriftlig valg hvis en stemmeberettiget forlanger det. 

 

§ 4  Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 medlemmer skriftlig 

forlanger det, og skal kunngjøres med åtte dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte 

behandler bare de sakene som er kunngjort på dagsordenen. Ekstraordinært årsmøte 

gjennomføres for øvrig i henhold til paragraf 3.2. 

 

§ 5  Medlemsmøter 
Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig. Medlemsmøtene 

behandler saker etter en dagsorden som er kunngjort på forhånd. Medlemsmøter 

ledes av et styremedlem. 

 

§ 6  Styrets arbeid 

6.1 Oppgaver 

Styret skal arbeide for å fremme Vellets formål, samt følge opp vedtatte 

enkeltsaker, årsplaner og langtidsplaner. Det føres protokoll over 

årsmøter, medlemsmøter og styremøter, samt nødvendige 

regnskapsbøker og medlemsfortegnelser. Det oppbevares kopi av all 

korrespondanse. Styret er pålagt å innkalle til årsmøte i henhold til 

vedtektene. Det er også styrets ansvar å følge det budsjettet som 

årsmøtet vedtar, og legge fram revidert regnskap for årsmøtet. Styret 

v/lederen er ansvarlig for at komiteene utfører sitt arbeid. 

6.2 Styremøter 

Styremøter innkalles av leder, eller i dennes fravær nestleder, så ofte 

som det er nødvendig. Vararepresentantene innkalles til styremøtene. 

Gyldig vedtak kan fattes når minst tre styremedlemmer er enige. 

 

 

 

 



§ 7 Komiteenes arbeidsoppgaver 
Komiteene skal utføre de oppgavene som årsmøtet og styret pålegger dem, og står 

ansvarlig overfor styret. Komiteene skal legge fram årsmelding for årsmøtet.. De 

komiteene som har disponert Vellets midler eller disponert midler på Vellets vegne, 

skal også legge fram regnskap. 

 

§ 8  Økonomi 
Styret er til enhver tid ansvarlig for Vellets økonomi og står til ansvar for dette overfor 

årsmøtet. Vellet skal ikke involvere seg i privat næringsvirksomhet. Opptak av lån 

krever årsmøtevedtak. 

 

§ 9  Oppløsning 
Vellet kan oppløses etter beslutning av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte som 

medlemmene er varslet om. Oppløsningen er lovlig når 2/3 av Vellets medlemmer 

stemmer for det. Eventuelle midler disponeres av det samme årsmøtet til beste for 

stedet. 
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