Vedtekter for Ormåsen Grendeutvålg
Vedtatt: 31. mars 2014. Endringer vedtatt: 7. mars 2018.

§1 Formål og grunnlag
1.1

Grendeutvalgets navn skal være Ormåsen Grendeutvalg.

1.2

Ormåsen Grendeutvalg baserer seg på frivillig engasjement og er partipolitisk og
religiøst uavhengig.

1.3

Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og
legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser
sammen.

1.4

Utvalget skal arbeide for å virkeliggjøre kommuneplanens visjon for Ormåsen:
“Stedet i det grønne”.
Utvalget skal uttale seg om aktuelle kommunale planer for Ormåsen og kan fremme
lokale saker overfor kommunen på eget initiativ. Utvalget skal søke samarbeid med
næringsliv, lag/foreninger og andre frivillige ressurser på Ormåsen for å styrke
fellesskapet og stedets identitet.

§2 Organisering
2.1

Alle som er innbyggere på Ormåsen kan velges som medlemmer til Ormåsen
Grendeutvalg.

2.2

Ormåsen Grendeutvalg skal bestå av åtte – ti (8-10) medlemmer. Utvalget bør
representere størst mulig bredde blant innbyggerne i Ormåsen. Utvalget konstituerer
seg selv, og velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og webansvarlig.

2.3

Medlemmene velges hvert år. For å sikre kontinuitet skal det hvert annet år velges
henholdsvis fire – fem (4-5) medlemmer.

2.4

Årsmøtet velger hvert år en person til å godkjenne regnskapet.

2.5

Grendeutvalget kan nedsette arbeidsgrupper til spesielle oppgaver. Arbeidsgruppenes
medlemmer kan være andre enn grendeutvalgets medlemmer. Minimum en representant
fra grendeutvalget skal delta. Arbeidsgruppene er underlagt grendeutvalget.
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2.6

Grendeutvalgets beslutningsdyktighet begrenses av at det kreves 50 % av utvalgets
medlemmer til stede for at utvalget skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet, vil
leders stemme telle dobbelt.

§3 Økonomi
3.1

Utvalget kan gi økonomisk støtte til lokale nærmiljøtiltak.

§4 Årsmøte
4.1

Årsmøtet er Ormåsen Grendeutvalgs suverene organ. Grendeutvalget skal arrangere
årsmøte hvert år senest innen utgangen av mars. Innkallelsen skal være sendt senest tre
– 3 – uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet.

4.2

På årsmøtet skal følgende saker alltid behandles:
1.

Konstituering

2.

Årsmelding

3.

Regnskap og budsjett

4.

Handlingsplan for arbeidsåret

5.

Vedtektsendringer

6.

Eventuelle innkomne saker

7.

Valg av
- utvalgsmedlemmer
- en person til å godkjenne regnskapet / evt. revisor

4.3

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst 50 % av grendeutvalgets
medlemmer, eller minst 10 % av Ormåsens innbyggere (pr 1. jan. gjeldende år) krever
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles senest fire uker etter at krav om ekstraordinært
årsmøte er fremmet, og sakspapirene skal sendes ut senest en uke før årsmøtet holdes.
Kun saker nevnt i innkallingen kan tas opp på ekstraordinære årsmøter.
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§5 Vedtekter
5.1 Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer ikke i kraft før
etter årsmøtet de ble vedtatt på er avsluttet, med mindre annet bestemmes med 3/4
flertall. Forslag til vedtektsendringer må være levert utvalgets leder senest en uke før
årsmøte avholdes.

§6 Definisjoner
6.1 Alle vedtak fattet på årsmøte krever alminnelig flertall med mindre annet er angitt i
vedtektene. Ved stemmelikhet faller forslaget det stemmes over. Valg skal alltid
avholdes skriftlig dersom minst en stemmeberettiget person ønsker det.
6.2

Alminnelig flertall er mer enn halvparten av stemmene gitt for et forslag. 2/3 og 3/4
flertall regnes ut fra antall stemmeberettigede til stede under en votering, og
avholdende og blanke stemmer teller i praksis imot.

6.3

Med mindre annet er bestemt er valgperioden til alle medlemmer i grendeutvalget fra
årsmøte til første styremøte etter årsmøte to – 2 – år etter.

6.4 Med innbygger på Ormåsen, menes innbyggere som har folkeregistrert bostedsadresse
på Ormåsen dagen årsmøtet avholdes.

§7 Oppløsning
7.1

Oppløsning av Ormåsen Grendeutvalg skjer hvis dette blir vedtatt på årsmøte med 2/3
flertall på to – 2 – påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være et ekstraordinært
årsmøte med oppløsning som enestesak på dagsorden.

7.2

Hvis oppløsning blir vedtatt, skal Ormåsen Grendeutvalgs midler fordeles mellom lag
og foreninger på Ormåsen som jobber for å skape engasjement blant innbyggerne i
lokalmiljøet på Ormåsen. Dette bestemmes på årsmøtet hvor oppløsning blir vedtatt.
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