Vedtekter for Larkollen Vel
(revidert og godkjent på årsmøtet: 20.07.2014, 06.09.2015)
§ 1 Larkollen Vel
Larkollen Vel er en sammenslutning av eiendomsbesittere og beboere i Larkollen
§ 2 Formål
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og for øvrig virke til beste for kretsen.
§ 3 Medlemskap
Alle som har tilhørighet til kretsen kan bli medlem av Larkollen Vel ved å betale kontingent.
Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for Larkollen og arbeidet i
Larkollen Vel, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret.
§ 4 Medlemskontingent og stemmerett
Medlemskontingent fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingenten må være betalt innen utgangen av
juni for at man skal kunne avlegge stemme på årsmøtet. Stemmerett kan ikke utøves ved fullmakt eller
forhåndstemme.
§ 5 Styret
Larkollen Vel ledes av et styre bestående av 6 medlemmer med følgende funksjoner: leder, nestleder,
sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.
Kun leder velges på årsmøtet. Resten av styremedlemmene velges til verv i styret og fordeler funksjon
internt i styret i etterkant av årsmøtet. Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser og
ivareta Larkollen Vels interesser og økonomi på best mulig måte. Styret avholder møte når leder
bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle saker og korrespondanse skal
legges fram for styret. Styret fremlegger årsberetning og revidert regnskap samt forslag til kontingent og
budsjett for årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktige når 3 medlemmer er til stede. Varamedlemmer innkalles til alle møter. Ved
styremedlemmers fravær skal varamedlemmene stemme. Alle saker i styret avgjøres ved alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Alle møter i styret skal protokollføres.
§ 6 Regnskap og revisjon
Regnskapsåret går fra 01.07 – 30.06. Det skal føres de for regnskapet nødvendige bøker og
medlemsregister. Foreningens regnskap skal revideres av de revisorene som årsmøtet har valgt.
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§ 7 Valgkomité
Valgkomiteen består til enhver tid av 2 medlemmer som hver velges for to år. Det velges ett nytt
medlem hvert år, og sittende medlem er leder.
§ 8 Arbeidsgrupper
Til hjelp for styret kan dette velge arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene velger selv sine ledere.
Arbeidsgruppene har ingen beslutningsmyndighet og arbeider under styrets ansvar.
§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet er Larkollen Vels høyeste myndighet og avholdes hvert år i 3.dje kvartal. Innkallelse foretas av
styret med minst 3 ukers varsel.
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Bare de saker
som er nevnt i innkallelsen og som fremgår av den fullstendige sakslisten kan behandles på årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkallelse og saksliste
2. Velge møteleder, protokollfører, samt to representanter til å undertegne protokollen.
3. Kontrollere antall stemmeberettigede medlemmer som er møtt frem.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle revidert regnskap.
6. Fastsette kontingent etter forslag fra styret.
7. Fastsette eventuelt styrehonorar for året som behandles.
8. Behandle fondsforvaltning jfr. § 10.
9. Behandle innkomne forslag og saker.
10. Fastsette budsjett etter forslag fra styret
11. Velge følgende tillitspersoner:
Styret: jmf § 5.
2 varamedlemmer til styret
Styremedlem og varamedlem til Naslehusets Husstyre
Revisorer til å revidere regnskapet.
Medlem til valgkomiteen.
12. Godkjenne protokoll.
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Valgregler:
Lederen velges for ett år av gangen. Styremedlemmer, varamedlemmer, styremedlem og varamedlem til
Husstyret for Naslehuset, og medlemmer til valgkomiteen velges for to år. Revisorer velges for ett år.
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg bør gjennomføres skriftlig hvis det foreligger
mer enn ett forslag til kandidat. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte
stemmer), foretas omvalg mellom de kandidater som i denne omgang eventuelt har stemmelikhet, før
omvalg mellom de som har oppnådd fleste stemmer gjennomføres. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 10 Larkollen Vels fond
Larkollen Vels fond er opprettet på egen konto. Ved behandling av årsregnskap og budsjett vedtar
årsmøtet hvor mye som eventuelt skal tilføres fondets konto.
Forvaltning av fondet skal fattes ved ordinært årsmøtevedtak med alminnelig flertall.
Fondet disponeres i henhold til opprinnelig intensjon, der fordeling av avkastning av overskuddet fra
Larkollboka og tidligere badefond skulle fordeles til positive tiltak / initiativer for beboere og
eiendomsbesittere i Larkollen. Søknad om tildeling av midler skal være styret i Larkollen Vel skriftlig i
hende innen 1. juni. Styret avgir innstilling til årsmøtet om tildeling.
§ 11 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles som beskrevet for ordinært årsmøte år styret eller minst 1/3 av
medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om
ekstraordinært årsmøte omfatter og som fremgår av innkallingen.
§ 12 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av larkollen Vel kan bare fattes på ordinært årsmøte og skal være enstemmig
blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Hvis enstemmighet ikke oppnås, må
ekstraordinært årsmøte innkalles og vedtak fattes men minst 2/3 flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede medlemmene. Alle midler ved eventuell oppløsning avsettes i fond. Statutter for
fondet fastsettes av oppløsende årsmøte.
Larkollen 6 september 2015
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