LOVER FOR TUMYRHAUGEN VEL
(Vedtatt på generalforsamling 5. februar 1973. Ajourført med lovendringer vedtatt på
generalforsamling 23. februar 1995 og lovendring generalforsamling 8. mars 2001.
§ 1.
Tumyrhaugen Vel (nedenfor betegnet foreningen) er en partipolitisk nøytral forening hvor
enhver over 18 år eiendomsbesitter og/eller beboer på Tumyrhaugen kan være medlem.
Styret kan vedta å oppta andre som ekstraordinære medlemmer.
§ 2.
Foreningens mål er på ethvert område å ivareta og fremme medlemmenes felles miljøog trivselsmessige interesser.
§ 3.
Foreningen kan, når det besluttes på generalforsamlingen, stå som medlem av
sammenslutninger (Velforbund) som har liknende formål som de i § 2 nevnte.
§ 4.
Medlem av foreningen er den som betaler den av generalforsamlingen fastsatte
årskontingent. Som æresmedlem kan generalforsamlingen invotere medlem som som
gjennom lengre har nedlagt et uklanderlig og uselvisk arbeide for foreningen og ikke
medlem som ved sitt arbeide har ydet foreningen særlig støtte. Opprettelse av
underavdelingen (kvinneforeninger o.l. ) kan ikke foretas uten generalforsamlingen
samtykke. Underavdelingens lover skal i tilfelle forelegges generalforsamlingen til
godkjennelse.
§ 5.
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for et år av gangen. Året regnes
fra 1. januar til 31. desember. Medlem som ikke har betalt siste års kontingent, har ikke
rett til å avgi stemme på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kan utelukkes
fra generalforsamlinger og medlemsmøter. Skylder et medlem kontingent for to år kan
vedkommende strykes som medlem.
§ 6.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 15. mars. Innkallelse til medlemmene
skjer med 3 ukers varsel i alminnelig brev og ved en gangs innrykning i bygdas lokalavis.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte, men med 14 dagers varsel.
Generalforsamlingen skal:
1. Behandle styrets innberetning for siste regnskapsår.
2. Behandle årsregnskap med revisorenes innberetning.
3. Fastsette medlemskontingenten for kommende år.
4. Behandle forslag til budsjett for kommende år.

5. Velge styre som skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett
styremedlem. Lederen velges for ett år av gangen og de øvrige for to år. Det ene året
uttrer nestleder og kasserer, det andre sekretær og styremedlem.
6. Velge to revisorer med varamenn eller vedta at foreningens regnskap revideres av
offentlig godkjent revisor.
7. Velge en representant til Nittedalvellenes Forbundsråd med varamann.
8. Velge representant til å møte på foreningens vegne i selskaper som foreningen har
økonomisk interesse i.
9. Velge 2 representanter og 1 varamann som medlemmer av valgkomite.
10. Behandle forslag som er innkommet til styret innen den i § 10 fastsatte frist.
§ 7.
Medlem er som regel forpliktet til å motta valg. Dog kan et medlem frasi seg valg når det
foreligger spesielle grunner herfor eller vedkommende tidligere har fungert i 1 periode.
§ 8.
Alle avstemninger avgjøres med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør
lederens dobbeltstemme utslaget. Ved lovendringer fordres 2/3 flertall av de møtende.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 1/3-del av foreningens medlemmer
forlanger det, eller når styret finner det nødvendig.
§ 10.
Forsalg som ønskes behandlet innleveres til styret skriftlig innen henholdsvis 14 dager og
8 dager før ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.
Det påligger styret:
a) Å utføre alle på generalforsamlingen fattede beslutninger og etter beste evne ivareta
foreningens tarv, samt påse at lovene overholdes og at dens bestemmelser håndheves.
b) Å sammenkalle til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter de frister og på
den måte som er fastsatt i lovene.
c) Å forberede og foreta innstilling til forslag og andre saker som skal behandles på
generalforsamling eller medlemsmøte.
d) Å forelegge den ordinære generalforsamling årsberetning og revidert regnskap og
fremlegge forslag til budsjett for kommende år.
e) Å påse at kontingenten blir innkassert og i tilfelle foreta de nødvendige utslettelser.

f) Å sørge for at foreningens eiendeler oppbevares på betryggende måte og at fast
eiendom og løsøre er betryggende assurert, samt at oppspart kassabeholdning er innsatt
i sparebank. Styret kan utpeke oppsynsmann som samtidig fungerer som
materialforvalter.
g) Å avholde møter så ofte lederen eller annet styremedlem finner det nødvendig. Ved
enhver beslutning må minst 3 av medlemmene være tilstede. Ved stemmelikhet er
lederens dobbeltstemme avgjørende. I lederens fravær ledes møtet av nestleder. Over
styrets forhandlinger føres protokoll. Protokollen kan ikke utleveres. Utskrift kan fåes,
dog ikke uten styrets samtykke.
h) Å innkalle til medlemsmøte så ofte som dette synes praktisk og nødvendig.
i) Styret kan til hjelp for sitt arbeide, i tilfeller hvor det kreves spesiell innsikt, oppnevne
utvalg. Utvalget avgir skriftlig uttalelse til styret etter endt oppdrag.
§ 12.
Medlem som ved sin opptreden eller på annen måte skader foreningen kan strykes som
medlem når dette vedtas av generalforsamlingen med 2/3-dels flertall av de fremmøtte.
§ 13.
For revisjonen gjelder de samme bestemmelser som for revisorer i aksjeselskaper.
§ 14.
Foreningens oppløsning kan bare besluttes på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling når minst 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for oppløsning.
Votering herom skal skje skriftlig med navneunderskrift. Besluttes oppløsning av
foreningen, skal midlene anvendes til et veldeig øyemed innen Tumyrhaugen distrikt i
Nittedal.
SLUTT

