
Hvitsten Vel 
 
 

Vedtekter 
 

Annen gangs behandling av forslag til nye vedtekter, erstatter vedtekter 
av 25.09.1965. 
 

Behandlet og godkjent første gang 2.7.1984. 
 

Prgrf. 1 
 
Foreningen til Hvitsten Vel har som formål å arbeide for alt som kan bidra 

til fremme og trivsel, hygge og økonomisk velferd og fremgang for 
beboerne innen Hvitsten og de nærmest boende på Strands, Sekkebekks, 

Vestre Lysedahls og Rammes grunn, og i det hele vise interesse både for 
deres private og almens beste. 
 

Prgrf. 2 
 

Medlem av foreningen kan enhver være som er fastere knyttet til Hvitsten 
og nærmere omegn (jfr. Prgrf. 1) enten som besittende eller eier av fast 
eiendom eller lignende. 

 
Innen det i prgrf. 1 angitte området bør det være lokale velforeninger 

med virkefelt innen ett etter avtale begrenset geografisk område.  
Medlemmer innen disse områder tilsluttes de lokale velforeninger.  
Unntatt herfra er fastboende. 

 
De lokale velforeningene tilsluttes Hvitsten Vel i form av kollektiv 

innmeldelse, og betaler en medlemskontingent som er relativ til deres 
medlemstall. 
 

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. 
 

Prgrf. 3 
 
Foreningens anliggende ivaretas av et styre.  Dette består av en formann, 

6 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som velges av 
generalforsamlingen.  Formann og styremedlemmer velges for 2 år mens 

vararepresentantene velges for 1 år.  Styret velger selv sin viseformann, 
kasserer og sekretær. 

 
I tillegg til forannevnte styresammensetning, har de lokale velforeninger, 
ved kollektiv innmeldelse, rett til å ta hver sin representant i styret. 

 
Prgrf. 4 

 
Styrets formann leder den daglige drift og har ved stemmelikhet 
dobbeltstemme.  I viktige saker og økonomiske transaksjoner tegnes 

styret av formann og ett av styremedlemmene. 
 



Prgrf. 5 

 
Generalforsamling avholdes innen juli måneds utgang.  Det avgis på dette 

møte beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år, fremlegges 
revidert regnskap og foretas valg i henhold til prgrf. 3. 

 
Videre skal det velges en autorisert revisor. 
 

De lokale velforeningers representanter velges av de respektive 
foreninger, og utfallet av valget skal være Hvitsten Vel i hende før 

generalforsamlingen avholdes. 
 

Prgrf. 6 

 
Hvitsten Vels midler anvendes således: 

 
 Legatmidlene anvendes som fastsatt i statuttene for legatene. 
 De resterende midler anvendes av styret i henhold til styrets 

arbeidsprogram. 
 

Finner styret at legatmidlene må anvendes annerledes enn fastsatt, ligger 
avgjørelsen hos Fylkesmannen i Akershus. 
 

Prgrf. 7 
 

Styret kan opprette underordnede komiteer til å forestå vannverk, 
havnevesen, brannvesen, veivesen, helsevesen etc.  Disse komiteer er 
direkte underlagt styret i Hvitsten Vel. 

 
Prgrf. 8 

 
Styret kan sammenkalle ekstraordinær generalforsamling når det finnes 
ønskelig.  Innkallelsen til ordinær så vel som ekstraordinær 

generalforsamling, samt medlemsmøter, skal være skriftlig med 14 dagers 
varsel, samt med oppslag.  På generalforsamlingen har hvert medlem, 

som har betalt sin kontingent, 1 stemme. 
 

Generalforsamlingen ledes av styrets formann (eller viseformann). 
 
Styret innkaller til medlemsmøte så ofte som styret eller 1/10 av 

medlemmene finner det nødvendig. 
 

De lokale velforeninger, som er tilsluttet kollektivt, har bare 1 stemme 
hver. 
 

Alle vedtak (unntatt vedtektsendringer) fastsettes med simpelt flertall 
 

Prgrf. 9 
 
Til gyldig beslutning om forandringer i vedtektene for foreningen utkreves 

2/3 flertall av de avgitte stemmer, samt at der på generalforsamlingen er 
representert 2/3 av medlemstallet.  Er det siste ikke tilfelle må ny 

generalforsamling innkalles og beslutning gjentas med 2/3 flertall. 



 

Hvitsten Vel kan kun oppløses hvis 4/5 av samtlige medlemmer fatter 
vedtak om det. 

 
Prgrf. 10 

 
I tilfelle oppløsning skal foreningens midler og de under foreningen 
tilhørende legater, med mindre der i statuttene for disse er truffet annen 

bestemmelse, overrekkes Fylkesmannen i Akershus, som da vil treffe 
bestemmelse om midlenes anvendelse og legatenes fremtidige bestyrelse.  

Alt overensstemmende med den ånd og de forutsetninger som opprinnelig 
har vært tilstede herfor. 
 

Prgrf. 11 
 

Tvister mellom Hvitsten Vel og enkelte medlemmer skal fortrinnsvis søkes 
løst av en av generalforsamlingens nedsatt komité på 3 medlemmer.  Kan 
ikke forlik oppnås, vedtar partene Vestby forliksråd i disse tvister. 

 
 

 
 
 

 
 

 


