
VEDTEKTER FOR VINJEVEIEN VEL 
 
 
 
 
 
§1. Vinjeveien Vel har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og 

orden. Vellet skal ivareta medlemmenes innbyrdes interesser, og samarbeide med 
grunneierne, kommunen og andre. Vellet er upolitisk og tilsluttet Norges 
Hytteforbund. 

 
§2. Vellets virkefelt er begrenset til området langs Vinjeveien mellom veibom, 

Nordstumoen og Vinjestøtta. Området inkluderer kjøpte eller bygslede hyttetomter, 
samt andre områder som naturlig ligger innenfor vellets virkefelt. 

 
§3. Rett til medlemskap er hytteeiere som har kjøpt eller bygslet grunn innenfor nevnte 

område.  
Medlemskapet omfatter også ektefelle og familiemedlemmer. Institusjoner, 
personalforeninger og lignende betraktes på lik linje med de ovennevnte som hytte 
eiere, og deres medlemmer er kollektivt innmeldt i Vellet. Alle medlemmer over 18 år 
er valgbare til Vellets forskjellige tillitsverv. Det kan kun avgis 1 – en – stemme pr. 
hytte.  
Etter forslag fra styret kan medlemmer utnevnes til æresmedlemmer. Utnevning av et 
æresmedlem skal godkjennes av årsmøtet. 
Kontingenten skal betales over konto 1850.31.19192 (Østerdalen Sparebank, 
Koppang). 
Eventuell utmelding av Vellet skal skje skriftlig. Medlemmer som etter purring ikke 
betaler kontingenten skal strykes som medlem etter et års forløp. Et medlem som er 
strøket på grunn av manglende kontingentinnbetaling kan igjen bli medlem av Vellet 
etter søknad, men må da først betale skyldig kontingent. 
 

§4. Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og 
styremedlem, samt tre varamedlemmer som velges av samtlige fremmøtte på årsmøtet. 
Styremedlemmene velges for en funksjonstid på 2 – to – år, dog således at  leder og 
styremedlem står på  valg odde år, og nestleder, kasserer og sekretær i like år. 
Varamennene velges for ett år. 
Styret er beslutningsdyktig når i alt tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. Styremøter innkalles av lederen når det er nødvendig, 
men skal også innkalles når ett eller flere styremedlemmer forlanger dette. 
Varamedlemmene skal innkalles til møtene, men har generelt ingen stemmerett.  Når 
en eller flere styremedlemmer er forhindret fra å møte, skal en eller flere 
varamedlemmer fylle deres plasser. I denne egenskap har disse varamedlemmer 
stemmerett. Styret skal føre protokoll over sine behandlinger og beslutninger, og 
denne skal underskrives av samtlige fremmøtte styremedlemmer. Styret kan ikke oppta 
lån for Vellet, eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover 
kontingenten. Styre- eller varamedlem kan fjernes i funksjonstiden ved simpelt flertall 
av årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte innkalt i henhold til § 7. 

 



§5. Vellets medlemmer må rette seg etter de avgjørelser Vellets styre treffer. Eventuelle 
klager sendes styret til behandling, og kan av styret eller klageren ta klagen opp til 
avgjørelse på årsmøtet. 

 
 
 
 
 
§6. Årsmøtet avholdes en gang i året, fortrinnsvis i juli. Det berammes av styret, og 

bekjentgjøres minimum 3 uker på forhånd ved sirkulære til samtlige medlemmer med 
kjent adresse, samt ved oppslag på tavlene i hytteområdet. Sammen med innkallelsen 
skal det sendes revidert regnskap, samt innkomne forslag. Innkomne forslag må være 
styret i hende innen mai måned hvert år. 

  Parallelt med innkallingen til årsmøtet vil styret bekjentgjøre samme sirkulære på 
Vellets hjemmesider. Regnskapsåret skal følge årsmøtet. 

 
  Årsmøtet skal: 

a. Velge dirigent. 
b. Velge 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 
c. Gjennomgå styrets beretning om Vellets virksomhet. 
d. Gjennomgå og fatte beslutning om godkjenning av Vellets regnskap, og 

eventuelt gi ansvarsfrihet for styret. 
e. Fastsette årskontingenten. 
f. Velge de styremedlemmer som er på valg, samt 3 – tre – 

varamedlemmer. 
g. Velge representanter til eventuelt andre styrer hvor Vellet er interessert 

i å være representert. 
h. Velge revisor. 
i. Velge valgkomité på 3 – tre – medlemmer. Valgkomiteen skal senest en 

uke før årsmøtet underrette styret om forslag til valg av Vellets 
tillitsmedlemmer for den kommende valgperioden. Gjenvalg er tillatt. 
Ethvert medlem kan nekte å motta gjenvalg eller valg til nytt tillitsverv 
for så lang tid som medlemmet har vært innvalgt i tillitsverv. 

j. Behandle innkomne forslag, klager eller saker som styret eller noen av 
Vellets medlemmer ønsker behandlet. Innkomne klager, forslag eller 
saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 
1.juni. 

 
Foreliggende saker avgjøres ved simpelt flertall. (Jfr. §8 angående forandringer i 
vedtektene og oppløsning). 
Samtlige medlemmer som har betalt sin kontingent for gjeldende regnskaps år er 
stemmeberettiget. Fraværende medlem kan stemme gjennom annet medlem ved 
skriftlig fullmakt. Forhandlingene protokolleres og underskrives av 2 – to – 
medlemmer. 

 
§7 Medlemsmøte kan sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig. Likeledes 

kan det sammenkalles til ekstraordinært medlemsmøte når minst 2/3 av medlemmene 
forlanger det. Det sendes skriftlig til styret med underretning om hva som ønskes 
behandlet. Møtet innkalles om mulig med 14 dagers varsel sammen med dagsorden for 



møtet. Bare saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles på slike ekstraordinære 
medlemsmøter. 
 

§8. Forandringer i vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må 
sendes skriftlig til styret innen utgangen mai måned for å bli behandlet på årsmøtet. Til 
endring av vedtektene kreves 2/3 av de avgitte stemmer. 
Vellets oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle Vellets medlemmer stemmer for 
det. 

 
 

 
 

Tilføyelser til vedtektene for Vinjeveien Vel. 
Vedtatt på årsmøtet 16.juli 1983. 

 
 
§9. Spesielle vilkår for hytteeiere som har festekontrakter på Svein Adolf Lindviks 

eiendom, gnr. 17, bnr. 7: 
 
 

a. Disse hytteeierne har plikt til medlemskap i Vellet idet Vinjeveien Vel har opptatt 
Tryvang Velforening fra og med årsmøtet 1983. Disse hytteeiere kan heller ikke 
strykes som medlemmer uten etter samråd med grunneierens representant. 

b. For disse hytteeiere påhviler særskilt plikt til å sørge for følgende: 
 

Ro og orden skal overholdes til beste for hytteeiere. 
Skrot og avfall skal besørges fjernet. 
Avfallsbodene skal vedlikeholdes, rengjøres og besørges tømt. 
Hytteeierne skal påse at avfall plasseres i avfallsbodene,  med mindre avfallet blir brent 
på forsvarlig måte, eller tatt med hjem. 
Veier innenfor området som ikke inngår i det generelle veinett til eller gjennom 
området, skal vedlikeholdes og ryddes for snø i den utstrekning dette anses for ønskelig.  
Likeledes skal alle særskilt opparbeidede parkeringsplasser vedlikeholdes og ryddes for 
snø. 
Alle vannkilder innenfor området skal vedlikeholdes og forurensninger av disse skal 
forhindres. Likeledes påse at vannkildene ikke blir tømt ved uansvarlighet. 

 
c. Skulle Vinjeveien Vel bli besluttet oppløst, eller skulle nærværende paragraf i 

vedtektene bli besluttet endret uten at grunneiernes representant samtykker i 
endringen, er festerne på Lindviks eiendom pliktig til atter å etablere sin egen 
velforening med de regler som etter kontraktene skal gjelde for denne. 

 
 
 
 


