
 
 
 
Vedtekter for Minnesund Vel stiftet 20.mars 2012.  
Erstatter vedtekter for tidligere Minne Vel og Langset Vel.  
  
1:  
Minnesund Vel har som formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke  
for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen skal ivareta  
områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre  
offentlige instanser. Minnesund Vel er medlem av Velforbundet.  
2:  
Minnesund Vel er en partipolitisk uavhengig forening. Foreningen er en selveiende og  
Frittstående person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningens styre kan  
Samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.  
3:  
Minnesund Vel dekker området fra Ørbæk og Byrud i nord, Holtåa i sør og til Dokken i vest.  
Medlemmer er alle som bor eller har eiendom, og har betalt fastsatt kontingent i  
Velforeningens område. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og beregnes pr. husstand.  
Stemmerett på årsmøtet har alle fremmøtte husstandsmedlemmer aldersbegrenset nedad  
til 16 år.  
4:  
Minnesund Vel ledes av et styre på syv medlemmer valgt av årsmøtet og er foreningens  
Øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige driften av  
foreningen, ivareta foreningens interesser og disponere foreningens midler til fremme for  
foreningens formål. Styret holder møter når leder eller minst 3 styremedlemmer bestemmer  
det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene, deriblant leder eller  
nestleder er til stede. Styret kan oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle  
oppgaver. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor det har særinteresser.  
Alle utbetalinger fra foreningens kasse skal attesteres av foreningens leder. Styret kan  
innkalle til medlemsmøter ved behov. Dette bekjentgjøres minst 8 dager i forveien.  
5:  
Årsmøtet er Minnesund Vel’s høyeste beslutningsmyndighet. Ordinært årsmøte holdes  
innen utgangen av februar og kunngjøres med 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet  
på årsmøtet må være styret i hende minst 14 dager før møtet. Innkallingen skal angi de saker  
som skal behandles på årsmøtet og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før  
årsmøtet.  
  
   
Årsmøtet behandler:  
Årsmelding fra styret  
Regnskap i revidert stand  
Innkomne forslag  
Kontingent, Årsplan og Budsjett  
Valg av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.  
Leder velges for 1 år, resten av styret for 2 år. Ved første valg velges 3 medlemmer for ett år,  



slik at 3 er på valg hvert år. Samtlige kan gjenvelges.  
I tillegg velges: 2 revisorer for 2 år.  
 3 personer til valgkomite for 2 år.  
 De utvalg og komiteer som måtte være nødvendig.  
De som velges må være medlemmer i Minnesund Vel og være representative i forhold til  
geografisk spredning, alder og kjønn.  
Ved forslag om flere representanter til samme verv, skal valget gjøres skriftlig.  
Alle forslag, unntatt vedtektsendringer, avgjøres med alminnelig flertall på årsmøtet. I tilfelle  
stemmelikhet ansees et forslag som forkastet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de  
fremmøtte stemmeberettigede.  
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10% av  
medlemmene fremmer skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre  
som ordinært årsmøte. Innkallingsfristen er minst 14 dager.  
6:  
Oppløsning av Minnesund Vel kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning  
vedtatt med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene, innkalles  
det til ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder.  
Årsmøtet skal velge et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Dersom oppløsning blir  
besluttet, bestemmer årsmøtet på hvilken måte midlene som måtte finnes best kan benyttes  
i henhold til foreningens formål.  
7:  
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen ansees ikke som  
oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i den  
forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal utarbeide  
plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved  
sammenslutning/deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 
  


