VEDTEKTER
HOLMENKOLLENS VEL
Vedtatt 4. juni 1918 med senere forandringer, siste gang 5. april 2016
§ 1.
Vellet, der består av eiendomsbesiddere og andre innvånere i strøket omkring Holmenkollen,
har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser og for øvrig å virke til beboernes beste
i den utstrekning som de forhåndenværende midler måtte tillate.
§ 2.
Foreningens anliggender ledes av et styre bestående av inntil 6
styremedlemmer/varamedlemmer som velges av årsmøtet for ett eller to år av gangen. Det
skal bestrebes at 3 styremedlemmer er på valg hvert år for å sikre en kontinuitet i styret.
Styret velger selv sin leder. Årsmøtet velger også revisor for 1 år av gangen.
Styremøter sammenkalles av lederen, og over forhandlingene føres protokoll/referat. Styret
har å ivareta foreningens interesser og anvende dens midler til fremme av dens formål innen
de av årsmøtet fastsatte grenser.
§ 3.
Budsjettåret regnes fra 1.januar til 31. desember. Kontingenten fastsettes av årsmøtet efter
forslag fra styret og erlegges forskuddsvis. Over medlemmene føres protokoll. Kun de
medlemmer, der har betalt forfallen kontingent, er stemmeberettiget. Valgbare stillinger i
Vellet er også medlems ektefelle (eller andre av hans husstand) uansett om vedkommende
er særskilt inntegnet medlem, men der kan kun velges en fra hver husstand.
§ 4.
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai med minst 8 dagers varsel til hvert enkelt
medlem. I innkallelsen oppføres de saker, som skal behandles. Styret fremlegger revidert
regnskap og avgir beretning om foreningens virksomhet i forløpne år. Forslag, som ønskes
behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. desember. Dog kan årsmøtet
beslutte at senere innkomne forslag – dog ikke lovforslag – skal behandles. Ekstraordinært
årsmøte avholdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene finner det påkrevet.
§ 5.
Forslag til forandring av Vellets lover må innsendes til styret minst 14 dager før årsmøtet og
være kunngjort for medlemmene forinnen dens avholdelse. Til sådant forslags vedtagelse
kreves 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 6.
Oppløsning
Vellet kan kun oppløses ved beslutning av årsmøtet etter at forslag om dette har vært
fremsatt for et tidligere årsmøte. Til oppløsning kreves ¾ flertall blant de møtende.
Fullmakten må være utstedt spesielt for oppløsningsforslaget.
Ved oppløsning brukes eventuell formue til veldedige og /eller andre nyttige formål innen
distriktet etter vedtak i det årsmøtet som endelig vedtar oppløsningen.

