
 

 

 

Vedtekter Flekkerøy Vel - revidert av årsmøtet 12.04.2012 
 
 
 
 

§1 Formål 

Formålet for Flekkerøy Vel er å ivareta felles interesser for beboerne på Flekkerøy - og å 

samarbeide med relevante myndigheter i saker av felles interesse. Flekkerøy Vel skal 

ytterligere være høringspart og uttale seg om alle arealplaner på Flekkerøy. 

Foreningen skal være politisk uavhengig. 
 
 

Samarbeid med øvrige lokale velforeninger: 

Styret i Flekkerøy Vel skal uttale seg i saker som ikke kun angår det lokale Vel'ets beboere. 

Lokale velforeninger oppfordres til å samkjøre sin innsats med styret i Flekkerøy Vel for å 

sikre at beboerne på Flekkerøy i størst mulig grad fremstår samlet i sitt arbeid i saker av felles 

interesse. 

 

§2 Medlemmer 

Alle stemmeberettigede ved kommune- og stortingsvalg som står i manntallet på Flekkerøy 

kan stå som medlemmer av Vel'et. Alle medlemmer plikter å betale den fastsatte 

kontingenten. 

 

§3 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte hvert år innen 

1.juni. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent. Alle med fast eiendom på 

Flekkerøy har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. 

 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret, eller minst 1/5 av medlemmene krever det. 

Dersom styret slutter å fungere, skal valgkomiteen innkalle til årsmøte for å få valgt nytt styre. 

 

§4 Årsmøte-saker 

Årsmøtet skal bl. annet velge: 

1medlem/varamedlem fra Andås/Berge. 

1medlem/varamedlem fra Kjære. 

1medlem/varamedlem fra Mæbø. 

1medlem/varamedlem fra Lindebø. 

1medlem/varamedlem fra Skålevig. 

c) Velge en styreleder blant de 5 styremedlemmene eller delegere dette til styret selv. 

d) Velge revisor og 2 medlemmer til valgkomiteen. 

e) Fastsette årskontingent.  Forslag til kontingenten skal fremgå av årsmøteinnkallingen. 

f) Behandle og godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett. 

g) Ta stilling til evt. oppløsning av Vel'et - og i tilfelle oppløsning, ta stilling til 

disponering av Vel'ets midler. Oppløsning av Vel'et kan ikke behandles uten at dette 

er tatt med i møteinnkallingen. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minst en måned før 

årsmøtedato. 



,'. 

 

 

 

§S Valg av styre 

Styremedlemmer/varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Blant de valgte 

styremedlemmer velges hvert år, i tråd med §4c, en styreleder. 

På årsmøter som avholdes i partallsår skal det velges styremedlem/varamedlem for Mæbø, 

Lindebø og Skålevig. I oddetallsår skal det velges styremedlem/varamedlem for Kjære og 

Andås/Berge. 

 

§6 Endring av vedtekter 

Endring av Vel'ets vedtekter - og evt. vedtak om oppløsning av Vel'et - avgjøres på årsmøtet 

med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Andre saker som årsmøtet 

behandler, avgjøres med simpelt flertall. 

 

§7 Styret 

Styret skal blant annet: 

a) Velge nestleder (valgfritt), sekretær og kasserer. 

b) Føre protokoll fra møtene. 

c) Sende skriftlig innkalling til årsmøtet senest 14 dager før årsmøtedagen. 

d) Disponere Vel'ets midler i tråd med vedtatt budsjett. 

e) Legge frem for årsmøtet årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett. 

f) Avgjøre alle styresaker med simpelt flertall. 

g) Gi egne vedtekter for evt. faste temagrupper - og påse at disse etterleves 

 
Styret er beslutningsdyktig når leder (evt. nestleder i leders fravær) og minst to 

styremedlemmer er tilstede i innkalt styremøte. 

 

§8 Økonomi 

Årsmøtet vedtar, i tråd med §4f), et budsjett som er retningsgivende for Vel'ets drift i 

kommende driftsår. Styret kan ikke binde Vel'ets midler utover budsjettperioden uten at 

dette er vedtatt på årsmøtet i egen sak. 

 
 

 
Vedtatt av årsmøtet 12. april 2012. 

 

 
Sign. styret: 


