Vedtekter for Løkkebergene Vel
Stiftet 7. februar 1951
Vedtektene er endret, senest 02. mai 2018.

§1

Formål

1.1

Foreningen Løkkebergene Vel skal arbeide for medlemmenes felles interesser i området.

1.2

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

§2

Velforeningens avgrensninger

2.1

Velforeningen omfatter Bragernes skolekrets.

§3

Medlemskap

3.1

Hver husstand som betaler den fastsatte kontingent er medlem.

3.2

Foreldre (husstanden) til barn i Løkkebergene Vel barnehage, som bor utenfor skolekretsen, har
anledning til medlemskap i Vellet så lenge barnet går der.

3.3

Medlemskapet er gyldig fra den dagen fastsatt kontingent er betalt. Hver husstand har en stemme på
årsmøtet.

§4

Kontingent

4.1

Årsmøte fastsetter kontingenten. For å ha stemmerett for inneværende år må kontingenten være
betalt senest to uker før årsmøtet.

§5

Årsmøtet

5.1

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Årsmøte innkalles med 4 ukers varsel og saker som ønskes behandlet på et årsmøte, må
være styret skriftlig i hende to uker før årsmøtet på innkallelsen. Innkallelsen skal også inneholde en
oversikt over alle styremedlemmer, alle styreverv som er på valg og i tillegg inneholde en påminnelse
om innbetaling av årets medlemskontingent. Innkalling skjer ved kunngjøring i Løkkebergene Vel sin
nettside, i Vellet sin avis, epost eller brev til foreningens medlemmer. Saksliste for årsmøtet
kunngjøres i samme medium som innkallelsen. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt
opp på innkallingen.

5.2

Årsmøtet behandler:

- Styrets årsberetning.

- Revisorbekreftet regnskap for foregående år.
- Det gis en orientering av regnskapet for Løkkebergene Vel barnehage.
- Planer for kommende år og budsjett.
- Fastsettelse av neste års kontingent.
- Valg av styrerepresentanter. (Styreleder, økonomiansvarlig, sekretær, tre styremedlemmer) .
- Valg av en revisor og to medlemmer til valgkomite.
- Innkomne saker.

5.3

Årsmøtet ledes av styreleder, men årsmøtet kan velge en annen ordstyrer dersom minst ett medlem
forlanger det. Protokoll skal føres på møtet og undertegnes samme kveld.

5.4

Årsmøtet velger representanter til styret for to år av gangen slik at halvparten av styret er på valg
hvert år. Revisor velges for ett år.

5.5

Skriftlig avstemning avholdes dersom en av de stemmeberettigede forlanger det.

5.6

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleder sin stemme.

5.7

Revisor rapporterer direkte på årsmøtet. Både revisor og valgkomiteen stiller på årsmøtet.

§6

Ekstraordinært årsmøte

6.1

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst ti medlemmer

kommer med skriftlig krav om det.

§7

Medlemsmøter

7.1

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres med åtte dagers varsel.

§8

Velforeningens ledelse

8.1

Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består
av styreleder, sekretær, økonomiansvarlig og minst tre styremedlemmer. To av styremedlemmene skal
være Vellets representanter i Samarbeidsutvalget (SU) for Løkkebergene Vel’s barnehage. SU
konstituerer seg selv. Styremedlemmene sitter i SU ett år om gangen.

8.2

Styrets oppgaver:

- Jobbe for viktige og positive tiltak i nærmiljøet.
- Skal iverksette årsmøtevedtak.
- Stå for foreningens daglige ledelse.
- Forvalte foreningens eiendeler og eiendom.
- Følge opp eierforpliktelser vedrørende Løkkebergene Vel’s barnehage.

- Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
8.3

Styret holder møter når styreleder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

8.4

Alle saker og nødvendig korrespondanse skal legges frem på styremøte. Styrevedtak skal
protokolleres.

8.5

Vellets sine to representanter i Samarbeidsutvalget holder styret løpende orientert om barnehagens
drift. I saker der eier er den som tar beslutningen, behandles sakene i styremøte og eventuelt på
årsmøtet i Vellet.

8.6

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør
styreleder.

8.7

Løkkebergene Vel’s barnehage kan møte på styremøtene med en representant ved behov.

§9

Løkkebergene Vel’s barnehage

9.1

Barnehagens vedtekter skal fastsettes av årsmøtet i Løkkebergene Vel i henhold til lover og forskrifter.
Endringer av barnehagens vedtekter krever minimum 2/3 flertall Vedtektsendringer skal sendes
kommunen til orientering.

9.2

Styrelederen av Vellets styre eller den styret bestemmer, skal være med på opptak av nye barn i
barnehagen.

9.3

To av styremedlemmene skal være Vellets representanter i Samarbeidsutvalget (SU) for Løkkebergene
Vel’s barnehage. SU konstituerer seg selv. Styremedlemmene sitter i SU ett år om gangen..

9.4

Som eier av Løkkebergene Vel’s barnehage har Vellet arbeidsgiveransvar overfor de ansatte i
barnehagen.

9.5

Styret i Velet kan delegere eieransvar for definerte oppgaver til barnehagens daglig leder.

9.6

Som eier av barnehagebygningen skal vedtekter for eiendommen fastsettes av årsmøte i
Løkkebergene Vel. Endringer av eiendommens vedtekter krever 2/3 flertall.

§10

Vedtektsendringer

10.1

Vedtektene kan endres av årsmøte og krever 2/3 flertall.

§11

Foreningens oppløsning

11.1

Dersom foreningen blir oppløst, vedtar årsmøtet med simpelt flertall hvordan foreningens aktiva skal

anvendes/avvikles til beste for stedets beboere.

