vedtekter for

Vedtatt: 15. oktober 2016, med endring i § 10, pr. 28. oktober 2017. (Markert med rødt)

§1

Foreningens navn:
Etnedal Hytteeierforum (forkortes: EHF), stiftet 30. april 2015.

§2

Formål:
EHF’s formål er å ivareta velforeningenes interesser ovenfor Etnedal kommune, grunneiere, lag og foreninger
og andre aktører som driver nærings- og servicevirksomhet i Etnedal. Av saker som naturlig hører inn under
EHF’s bistand, kan nevnes kommunale skatter og avgifter parkeringsforhold, vei- vann- og kloakkforhold samt
avtaler om strømforsyning. Hvis det ikke er av meget prinsipiell karakter for EHF’s medlemmer, kan ikke EHF
engasjere seg i den enkelte hytteeiers eller leiers forhold. Etnedal Hytteeierforum er politisk uavhengig.

§3

Juridisk person:
Etnedal Hytteeierforum er en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4

Medlemmer:
EHF skal være en paraplyorganisasjon for hyttevel/foreninger i Etnedal. Alle hyttevel/foreninger kan være
medlem i EHF. Hyttevel/foreninger står helt fritt til å melde seg ut når de måtte ønske det. Alle medlemmene
må forholde seg lojalt til årsmøtets vedtak.

§5

Stemmerett og valgbarhet:
Alle medlemmene har stemmerett med 1 stemme for hvert hyttevel/forening og er valgbare til tillitsverv i EHF.
EHF’s styre velges på årsmøtet og består av Leder, Kasserer, Sekretær og 2 styremedlemmer.
Styrets medlemmer velges enkeltvis. Leder velges for ett år av gangen, styremedlemmene velges for to år av
gangen, men delt annet hvert år slik at ikke hele styret blir skiftet ut. Styremedlemmer i EHF har ikke
stemmerett for både egen forening og som styremedlem. Styremedlemmer i EHF har kun 1 stemme.

§6

Kontingent:
Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn
ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i EHF. Medlemmet kan tas opp
igjen når skyldig kontingent er betalt. Kontingent sendes ut med 30 dagers betalingsfrist. Betalingsfrist er
30.november

§7

Tillitsvalgtes godtgjørelser:
Styrets medlemmer får dekket utgifter til møtevirksomhet/telefonutgifter/kjøregodtgjørelse. Alle utgifter skal
dokumenteres med godkjente bilag og signeres av styremedlemmet.

§8

Årsmøte:
Årsmøtet, som holdes hvert år i oktober måned, er EHF’s høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer via EHF’s hjemmesider.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet, og blir bekjentgjort
på hjemmesidene med adresse: www.ehf.one, og blir i tillegg sendt ut med e-post til foreningenes
representant. Alle medlemmene 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. Ingen
har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Styremedlemmene i EHF har en
stemme hver og kan ikke i tillegg stemme for egen forening.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 10 dager
før årsmøtet. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Regnskapsåret gjelder i perioden 1. september – 31. august

§9

Stemmegivning på årsmøtet:
For at et vedtak skal være gyldig må det være truffet med alminnelig flertall av de av gitte stemmene. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår muntlig.

§10

Årsmøtets oppgaver:
Årsmøte skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Fremlegge budsjett
6. Velge:
Leder
Sekretær
Kasserer
1. styremedlem
2. styremedlem
Revisor

§ 11

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

(år med partall)
(år med oddetall)
(år med partall)
(år med oddetall) Bør være fra løypelagene.
(år med partall)

Ekstraordinære årsmøter:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede
krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 3 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12

Styret:
EHF ledes av et styre som består av Leder, Kasserer, Sekretær, 1.Styremedlem og 2. Styremedlem. Styret er
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
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 nøyaktig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og
bestemmelser.
4. Representere medlemmene utad.
5. Leder innkaller til styremøter etter behov eller når styremedlemmer ber om det. Styremøter kan avholdes
som telefon/nettmøte ved bruk av Skype, telefon e.l. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer
er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller Lederens stemme
dobbelt.
6. Det føres referat fra hvert møte.
7. Legge ut relevant informasjon på EHF sine hjemmesider www.ehf.one

§ 13

Avdelinger/grupper:
Etnedal Hytteeierforum kan organiseres med avdelinger/grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner
eller av valgte styrer. EHF’s årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal
organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele EHF og avdelinger/grupper kan ikke inngå
avtaler eller representere EHF utad uten styrets godkjennelse. Styret må godkjenne alle økonomiske
forpliktelser.

§ 14

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.

§ 15

Oppløsning (§ 14 kan ikke endres):
Oppløsning av Etnedal Hytteeierforum kan bare behandles på ordinært årsmøte.
EHF kan bare oppløses når 2/3 av alle medlemmene krever det. Hvert vel/forening har 1 stemme i tillegg til at
hvert styremedlem i EHF har 1 stemme hver, men kan ikke stemme for egen forening i tillegg.
Sammenslutning med andre foreninger ansees ikke som oppløsning av EHF.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar
med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.

