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LOVER FOR MARIDALEN VEL 
 
 
 
§ 1. FORMÅL 
 
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet, slik at Maridalen 
skal forbli et trygt og trivelig sted å bo. Det er et mål å sikre og styrke bosetningen i dalen, 
slik at Maridalen kan opprettholdes som et levedyktig lokalsamfunn, samt fremme 
infrastruktur. Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. 
Foreningen er partipolitisk nøytral. 
 
 
§ 2. MEDLEMSKAP 
 
Enhver som bor eller har eiendom innenfor foreningens område og som har betalt fastsatte 
kontingent, er medlem. Det geografiske virkeområde fremgår av vedlagte kart og beskrivelse, 
som er en del av vedtektene. Jfr. Vedlegg 1. 
 
Foreningen har følgende type medlemskap: 
 

- Enkeltmedlem 
 

- Familiemedlem *)  
 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen melder dette skriftlig til styret. 
Medlemmer som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og/eller 
velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret. 
 

*) Familiemedlem innebærer at alle medlemmene i familien har samme rettigheter som 
et enkeltmedlem. Med Familie menes gifte, samboende, partnere samt barn under 21 
år som har fast bopel i Maridalen. 

 
§ 3. STEMMERETT OG VALGBARHET 
 
Alle medlemmer over 18 år har stemmerett. For å ha stemmerett, må man ha minst 3 mnd. 
medlemskap og ikke skylde kontingent. Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til verv 
i foreningen. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. 
 
 
§ 4. KONTINGENT 
 
Årsmøte fastsetter medlemskontingentene som innbetales forskuddsvis. Medlemmer som ikke 
har betalt sin kontingent innen kalenderårets utgang, kan strykes etter forutgående varsel fra 
styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt. 
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§ 5. FORENINGENS LEDELSE 
 
Styret 
Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret 
består av fem medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg 
velges to varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, 
deriblant leder eller nestleder, er til stede. Lederen eller i hans fravær, nestlederen, leder 
styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende 
leder dobbelt stemme. Aller saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøte. 
Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til 
alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på 
årsmøtet. Regnskapsåret går fra 01.01. – 31.12.  
 
Medlemsmøter 
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager 
forutfor et møte.  
 
Årsmøte 
Foreningens øverste myndighet er årsmøte. Ordinært årsmøte holdes i januar måned. Tid og 
sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 1 mnd. varsel. Forslag som ønskes 
behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret 14 dager før årsmøte. Innkalling med 
dagsorden sendes medlemmene 1 uke før årsmøte. 
 
Årsmøte behandler: 
 

- Årsmelding 
- Regnskap 
- Kontingent 
- Budsjett 
- Innkomne forslag 
- Evet. statusrapporter/ sluttrapporter fra store pågående/ avsluttede 

investeringsprosjekter 
- Valg i henhold til § 6 

 
Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes 
samtlige medlemmer. 
 
Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når mints 2/3 av 
medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle/ ta 
avgjørelser i de skaker som er ført opp på dagsorden for møte. 
 
Stemmegivning på årsmøte 
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene (over 50%). Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
 
Valg av styret 
Ved valg må man være oppmerksom på vedtektenes bestemmelse om hvilke verv som skal 
velges ved særskilt valg. 
Dersom det er flere enn en kandidat til vervet, foregår valget ved skriftlig avstemming. 
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Den enkelte stemmeberettigde skal forholde seg til to alternative framgangsmåter. 
A: Stemme på en av kandidatene 

   B: Stemme blankt 
Det er ikke mulig å avholde seg fra å stemme 
Den kandidaten som har fått flertall (over 50 %) av de avgitte stemmer er valgt. 
 
Omvalg: 
Dersom ingen har fått flertall av de avgitte stemmer, foretas det omvalg mellom de to som har 
fått flest stemmer. Ved omvalg er det ikke lov å stemme blankt. Får to likt stemmetall ved 2. 
gangs avstemming foretas loddtrekning 
 
 
§ 6. VALG 
 
Årsmøte skal velge: 

Periode Medlemskrav 
- Leder     2 år   Ja 
- Nestleder     2 år   Ja 
- Sekretær     2 år   Ja 
- Kasserer     2 år   Ja 
- Styremedlem    2 år   Ja 
- Varamedlem    2 år   Ja 
- Varamedlem    2 år   Ja 
- To revisorer    2 år   Nei 
- Valgkomité på tre medlemmer  1 år   Ja 
- Eventuelt komiteer    2 år   Nei 

 
Alle styremedlemmene velges ved særskilte valg 
 
Valget gjennomføres slik at to av styremedlemmene og et varamedlem er på valg et år, og tre 
av styremedlemmene og et varamedlem er på valg neste år. Nye revisorer velges annet hvert 
år. Samtlige valgte i samtlige verv kan gjenvelges. Dersom det blir endringer i styret som gjør 
det nødvendig, foretas det suppleringsvalg for den resterende del av perioden, slik at 
kontinuiteten i styret opprettholdes. 
 
 
§ 7. FORANDRING AV LOVENE 
 
Endringer i lovene kan bare foretas på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte, etter å ha vært 
oppført på sakslisten i det ordinære årsmøte, Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
 
§ 8. ORGANISATORISKE TILKNYTNINGER 
 
Foreningen er medlem av Norges Velforbund etter vedtak av styret/ årsmøte. 
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§ 9. OPPLØSNING AV FORENINGEN 
 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Beslutning om 
foreningens oppløsning kan bare skje når minst ¾ av samtlige medlemmer i foreningen 
skriftelig har godkjent det. Blir oppløsningen vedtatt, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 
3 måneder senere. For at oppløsningen kan skje, må vedtaket her gjentas med ¾ flertall av de 
avgitte stemmer. 
 
Har foreningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere. Fordelingen 
bestemmes i egen sak på siste ekstraordinære årsmøte. 
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