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§ 1 Foreningens navn, virkeområde og samarbeid
Foreningens navn er Hvitsten Vel.
Foreningens virkeområde sammenfaller med postnummer 1545 Hvitsten.
Hvitsten Vel ønsker å samarbeide med andre velforeninger og veilag innenfor sitt virkeområde.
Dette kan reguleres gjennom samarbeidsavtaler med disse. Intensjonen er å samordne aktiviteter
som er av felles interesser for Hvitstens befolkning.
Hvitsten Vel vil arbeide for å opprette en samarbeidsavtale med Vestby kommune for å være deres
partner når det gjelder interesser for befolkning i Hvitsten.
Hvitsten Vel vil arbeide for å opprette samarbeidsavtaler med virksomheter og/eller store
grunneiere. Intensjonen er å sikre at utvikling av miljø og aktiviteter i regi av disse mest mulig
samsvarer med interessene til Hvitstens befolkning.
Hvitsten Vel vil ha et nært samarbeid med Seilforeningen på Hvitsten, Hvitsten Trommekorps,
Kirken, Hvitsten Salong, og andre aktiviteter som er forankret i Hvitsten.

§ 2 Formål og virkemidler
Hvitsten Vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål å ivareta medlemmenes og
velområdets felles interesser, gjennom:
−

−
−
−

−
−
−
−

å bidra til en balansert utvikling av Hvitsten, ved å arbeide for og å utvikle gode
oppvekstsvilkår og bomiljøer som samtidig ivaretar Hvitstens historie og egenart, både sosialt
og med et særpreget fysisk miljø med grøntområder og badeplasser, tur- og sykkelstier,
skiløyper og Kyststien.
å bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i den videre utviklingen av Hvitsten,
å samordne og gjennomføre tiltak til beste for beboerne, de som har fritidsbolig og de som
har båt,
å representere befolkningen innen sitt område overfor kommunen og andre offentlige
instanser. Foreningen skal ivareta Hvitsten sine interesser som et hørings- og
samarbeidsorgan overfor andre instanser. Velforeningen skal være befolkningens talerør
utad i saker som vedrører områdets og hele befolkningens interesser,
å opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de
planene som foreligger for området, på kort og på lang sikt,
å arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet, og å
samarbeide med disse om saker av felles interesse,
å fremme samarbeid med Vestby kommune og dessuten med grunneiere som har spesielle
interesser knyttet til Hvitsten,
å holde befolkningen informert om vellets arbeid og Hvitsten generelt på egnet måte.

§ 3 Juridisk person
Hvitsten Vel er en selveiende og frittstående juridisk enhet. Hvitsten Vel er medlem av Vellenes
Fellesorganisasjon.
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§ 4 Drift
Den daglige driften er organisert gjennom styret for Hvitsten Vel med de undergrupper/komiteer
som styret til enhver tid finner å opprette. Styrets leder har i samråd med styret forøvrig, det
overordnede daglige ansvaret for den løpende driften.
Årsmøtet fatter, etter fremlegging av årsmelding og revidert regnskap, vedtak om styrets
ansvarsfrihet for driften. Ingen person har personlig og/eller begrenset ansvar for gjeld, dersom det
ikke er forårsaket av mislighold. Hvitsten Vel er uten ansvar for skader mm som oppstår ved utøvelse
av aktiviteter som er støttet av Vellet.
Det gis ingen økonomisk kompensasjon for medlemmenes tjenester som utøves for Vellet. Vellet har
ikke noe «arbeidsgiveransvar» for de som, etter eget ønske, gjør frivillig dugnad for Vellet. Vellet har
ingen lønnede medarbeidere uten at dette er besluttet av årsmøtet.
Hvitsten Vel eier Hvitsten Grendehus. Driften av Grendehuset er også dugnadsarbeid. Det opprettes
særlig avtale om driften. Styret har fullmakt til å inngå slik avtale.
Hvitsten Vel leier ut deler av Grendehuset til ulik drift, f.eks. barnehage mm. All utleie i regi av
Hvitsten Vel er regulert i et utleiereglement, fastsatt av styret for Hvitsten Vel.
Hvitsten Vel, ved styret, har løpende fullmakt til å inngå leieavtaler med andre parter for å ivareta
bestemte aktiviteter i regi av Hvitsten Vel.

§ 5 Valgkomite
Valgkomiteens formål er å bistå årsmøtet i å sikre en god sammensetning av styret for å ivareta
Hvitsten Vel sine interesser. Valget til styret skjer gjennom votering på årsmøte, samtidig som en ny
valgkomité blir nedsatt. Valgkomitéen er uavhengig av organisasjonens ledelse. Valgkomiteen skal
innstille:
•
•
•
•
•

leder for styret
styremedlemmer
valgkomite
revisorer
17. mai komite.

§ 6 Medlemskap, valgbarhet og tillitsverv
Hvitsten Vel tilbyr følgende former for medlemskap, ordinært medlem eller støttemedlem.
Ordinært medlemskap:
•

•

•

Personlig medlemskap
gjelder for fastboende og hytteboere som har fast adresse eller hytte innenfor Hvitsten Vel
sitt virkeområde.
Husstandsmedlemskap;
gjelder for fastboende og hytteboere som har fast adresse eller hytte innenfor Hvitsten Vel
sitt virkeområde. Husstandsmedlemskapet gir rett til en-1 stemme på årsmøtet. Alle i
husstanden er valgbare.
Honnørmedlemsskap,
gjelder for medlemmer som har fylt 67 år.
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•

Æresmedlemskap;
en utmerkelse for et medlem som har gjort en særskilt innsats for Hvitsten oppnevnt av
styret. Fulle rettigheter. Betaler ikke årsavgift.

Medlemmer har fulle og likeverdige rettigheter i Hvitsten Vel og på Hvitsten Vel sitt årsmøte. De er
også valgbare til tillitsverv. Det settes ikke krav til varighet av medlemskap for å kunne å ha fulle
rettigheter. De som faller innenfor retten til å være medlem av Hvitsten Vel, kan ikke la seg
representere av andre ikke-medlemmer verken på årsmøtet, til tillitsverv eller til annet.
Medlemmene har en stemme på årsmøtet. For å kunne ha stemmerett på årsmøte må
medlemsavgiften være betalt.
Det forventes at medlemmer bidrar i frivillig arbeid for Hvitsten.
Et medlem i Hvitsten Vel kan samtidig være medlem av et samarbeidene Vel / veilag innen vårt
virkeområde. Et medlem i et samarbeidende Vel / veilag, er ikke automatisk medlem av Hvitsten Vel.
Hvis et medlem ikke betaler sin kontingent, skal vedkommende bli varslet om dette. Uteblitt betaling
i to påfølgende år, vil resultere i at medlemskapet opphører.
Styret forplikter seg til å oppbevare all kontaktinformasjon på en sikker måte så lenge en er medlem
av Vellet. Kontaktinformasjon som epost og mobil benyttes kun for å informere medlemmene om
foreningens aktiviteter. Velforeningen skal slette informasjonen når det ikke lenger er behov for den.
Styret foreslår årlig kontingent overfor årsmøtet, herunder eventuelle forskjeller etter
medlemskapets art eller andre forhold. Årsmøtet fastsetter årlig medlemskontingent.
Støttemedlemskap:
I tillegg til de ovennevnte former for medlemskap er det mulig å være støttemedlem i Hvitsten Vel.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøte og de er ikke valgbare til tillitsverv i styret.
Forøvrig har de fulle rettigheter. Støttemedlemmer kan ha tilhold utenfor Hvitsten Vel sitt
virkeområde.

§ 7 Årsmelding, regnskapsår og budsjett
Årsmeldingen skal følge kalenderåret. Denne skal være ferdig innen 15.03. Samtidig kan det på
årsmøtet gis en muntlig rapport om aktivitetene for det aktuelle året.
Regnskapet for Hvitsten Vel skal følge kalenderåret. Revidert regnskap med rapport skal legges fram
for medlemmene hvert år på årsmøtet. Regnskapet skal være klart pr. 15.03.
På årsmøtet skal det også legges frem forslag til budsjett for kommende år / regnskapsår. Budsjettet
skal være knyttet til de aktivitetsforslag styret fremmer. Samtidig skal det legges frem et revidert
budsjett for det året årsmøtet avholdes.

§ 8 Årsmøte
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen 10. mai hvert år. Tid
og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 20 dagers varsel. Forslag må være sendt
styret senest 10 dager før årsmøte. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet,
og skal være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i
de saker som er satt opp på innkallingen.
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Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall
medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.
Det velges en ordstyrer til å lede årsmøtet, en referent og et tellekorps. Årsmøtets beslutninger og
dissenser som forlanges protokollert gjøres tilgjengelig for alle medlemmer.
Styret ivaretar at årsmøte følger fastlagt reglement.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
-

-

Årsmelding om Vellets aktivitet, styrets arbeid, mm
Eventuelt en melding om aktiviteten inneværende år
Regnskap inklusive revisors rapport
Eventuelt en økonomisk tilleggsrapport for inneværende år
Budsjett for kommende regnskapsår, inklusive planlagte tiltak
Fastsette medlemsavgift
Saker fra medlemmene
Valg av styre i Hvitsten Vel med:
o 6 styremedlemmer, velges for 2 år (alternerende 3 hvert år)
o Leder for Hvitsten Vel, velges for 1 år
o 2 varamedlemmer, velges for 2 år (alternerende 1 hvert år)
Valg av revisor/er, velges for 2 år (alternerende 1 hvert år)
Valg av 2 representanter til valgkomite for neste årsmøte, velges for 2 år (alternerende 1
hvert år)
Valg av 17. mai komite (totalt 7 personer, 3-4 personer alternerer hvert år)
Annen informasjon / meldinger om virksomheten

Stemmegivning på årsmøtet:
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
(mer enn 50 % av stemmene) blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis årsmøtet
bestemmer dette.
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme
avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Når et valg
foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den
velges som har fått flest stemmer .
Valg av leder krever alminnelig flertall, dvs. over 50 % av stemmene. Ved mer enn 2 kandidater kan
det være hensiktsmessig å gjennomføre en prøvevotering hvor de to med flest stemmer går videre til
endelig avstemming.
Revisorene rapporterer direkte til årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte
skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 % av alle medlemmene fremmer et
skriftlig krav om dette. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.
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§ 9 Styret
Medlemmer (unntatt støttemedlemmer) er valgbare til styret. Parter som har en samarbeidsavtale
med Hvitsten Vel, er imidlertid ikke valgbare.
Kun en representant fra samme husstand kan velges inn i styret om gangen.
Styret skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ut over leder, konstituerer styret seg selv
med nestleder, sekretær og kasserer.
Ved stemmelikhet, teller leders stemme dobbelt.
Styret er ansvarlig for all drift mellom årsmøtene.

§ 10 Medlemsmøter og allmøter
Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når
styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et utvidet forum, eller når styret vil høre medlemmenes
synspunkter, f.eks. når Hvitsten Vel blir forelagt viktige reguleringssaker fra kommunen.
Eventuelle avstemminger på slike møter er veiledende for styret ved den videre behandlingen av
saken.
Styret kan arrangere åpne allmøter for beboerne i Hvitsten.

§ 11 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet. Forslagene må være innkommet til styret innen 2
måneder for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette.
Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall når minst 10% av medlemmene er til stede. Er
årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret kalle inn til nytt ekstraordinært
årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

§ 12 Æresmedlemskap m.m.
Styret kan etter eget initiativ, eller etter innspill fra medlemmene, utnevne til æresmedlemmer
personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for Vellet, har gjort seg fortjent
til dette. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Beslutningen om æresmedlemskap krever et
samstemmig styre.
Styret skal ta initiativ til utmerkelse/-er som Hvitsten borger med diplom.

§ 13 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Vellet må behandles på 2 påfølgende ordinære årsmøter og krever minst
2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede.
Disponering av Vellets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet og
skal anvendes til tiltak til beste for velområdet.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse
Dersom intet bestemmes på nevnte årsmøte, overlates midlene og eiendelene til Vestby kommune,
som kan disponere disse til formål til beste for Hvitsten.
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Vellets arkiver skal overlates kommunens bibliotek for oppbevaring.

§ 14 Ikrafttreden
Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet den og 21.10.2019, og trer i kraft fra samme dato.
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