
VEDTEKTER 

SKAMMEN HYTTEEIERFORENING 

Vedtatt:  07.04.2007 
Sist endret:  15.07.2013 

§ 1. NAVN OG STATUS 
Navnet er Skammen Hytteeierforening. 

Foreningen er en ideell sammenslutning og har til formål å fremme felles interesser for medlemmene i 
deres egenskap av hytteeiere i Sela, Verran kommune. 
 
§ 2. MEDLEMSKAP 
Hytteeierforeningens medlemmer består av hytteeiere innenfor de regulerte områdene vist på plankart 
av 06121978 samt andre hytteeiere i naturlig nærhet til nevnte regulerte område. Det regnes normalt 
ett medlemskap pr. hytte. Unntaket pr. dags dato er Gnr. 28, Bnr 9, hvor det regnes 2 medlemskap. 
Medlemskap er frivillig, men innebærer betalt årskontingent. 
 
§ 3. FORMÅL 
Hytteeierforeningens formål er å verne om og fremme felles interesser for foreningens medlemmer 
gjennom å: 
 
a) gjøre hyttefolks meninger og interesser gjeldende overfor administrative og politiske myndigheter, 
b) samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser. 
 
§ 4. LEDELSE OG DRIFT 
Årsmøtet er øverste ledelse av hytteeierforeningen med et styre bestående av 3 personer som står for 
daglig drift etter vedtak gjort av årsmøtet eller de fullmakter årsmøtet gir. 
 
§ 5. ÅRSMØTET 
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned og fortrinnsvis på påskeaften. 
Innkalling skjer ved kunngjøring gjennom e-post til hytteeierforeningens medlemmer og ved 
kunngjøring på hytteeierforeningens hjemmeside på internett med minst 3 ukers varsel. Dagsorden 
skal være i henhold til vedtektene, styrets forslag til saksliste, beretning for perioden, regnskap, 
budsjett- og kontingentforslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bør tilstrebes sendt styret 
skriftlig senest 14 dager før årsmøtet. Avstemming kan skje ved skriftlig forhåndsstemming. 
 
Dagsordenen på ordinært årsmøte omfatter: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder og referent. 
3. Styrets årsberetning. 
4. Regnskap. 
5. Styrets forslag. 
6. Innkomne forslag/eventuelt. 
7. Fastsetting av kontingent for kommende år. 
8. Budsjettforslag for kommende år. 
9. Valg. 
 
§ 6. STYRET 
Hytteeierforeningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styreformann velges direkte mens resten av 
styret konstituerer seg etter årsmøtet. 
Styret kan nedsette utvalg eller knytte til seg kontaktpersoner etter behov. 
Hytteeierforeningen forpliktes ved styreformanns og ett styremedlems underskrift. 
Styrevedtak fattes ved vanlig flertall. For å være beslutningsdyktig må 2 være til stede. Medhør på 
telefon regnes som til stede. Er kun to til stede, må vedtaket være enstemmig. 
Styret fører referat over sine møter, forhandlinger og beslutninger. 



 
 
§ 7. VALG 
Følgende velges: 
Styreformann 
2 styremedlemmer 
 
Styreformann velges for ett år, mens styremedlemmer velges for to år. 
Valg foregår ved håndsopprekning med mindre vanlig flertall krever skriftlig valg. Styret foreslår 
kandidater til styrevervene. Ved votering teller stemmer fra tilstedeværende med en stemme pr. 
hytte/stemmeberettigede medlemmer. Stemmeberettiget er de som har betalt medlemskontingent for 
siste år. Forhåndsstemme godkjennes dersom den leveres skriftlig. 
Alle avstemninger avgjøres ved vanlig flertall (se dog §§ 9 og 11). Ved stemmelikhet er styreformanns 
stemme avgjørende. 
 
§ 8. ØKONOMI 
Hytteeierforeningens økonomi er basert på medlemskontingenter. 
Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. 
Forfallsdato for kontingentinnbetaling er 20. juni. 
 
Medlemskap løper inntil skriftlig utmelding er mottatt i styret. Medlemmer som ikke har betalt 
kontingent innen 20 juni samt en gangs purring, strykes. 
Styret utarbeider årlig budsjettforslag basert på forventet kontingentinngang. 
Hytteeierforeningens årsregnskap avsluttes 31. desember. 
 
§ 9. VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til vedtektsendringer fremsettes skriftlig for årsmøtet - jfr. §5. Vedtektsendring må ha 2/3 
flertall. 
 
10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det, eller når 1/3 av hytteeierforeningens 
medlemmer skriftlig forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kunngjøres i e-post til 
hytteeierforeningens medlemmer samt kunngjøring på hytteeierforeningens hjemmeside på internett 
sammen med dagsorden med minst 14 dagers varsel. 
Kun de saker som er oppført på møtets dagsorden kan behandles. 
 
Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling. 
2. Valg av dirigent og referent. 
3. Saker. 
 
§ 11. OPPLØSNING 
Eventuelt forslag om oppløsning av foreningen fremsettes skriftlig før årsmøtet. Beslutning krever 3/4 
flertall. Blir forslaget vedtatt, kreves ekstraordinært årsmøte etter en måned, med fornyet behandling. 

 

 


