VEDTEKTER FOR ODALEN VEL
(Vedtatt på årsmøtet 15 okt 1985, med endringer vedtatt av årsmøte 7 mai 2014, 19 mai 2016 og
28 mai 2019)
§ 1.

Odalen Vel omfatter den privateide delen av Odalsveien i Slemmestad (jf § 7).

§ 2.

Odalen Vel skal ivareta medlemmenes felles interesser på beste måte. Odalen Vel har som
hovedformål å ivareta medlemmenes interesser i alle forhold som angår veien vår, men også
støtte opp om andre saker som angår fellesskapet og bidra til et godt bomiljø og generell
trivsel i nabolaget.

§ 3.

Årsmøtet er vellets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes 1 gang i året. Tid og sted
fastsettes av styret og bekjentgjøres med minst 2 ukers varsel. Innkomne skriv må være styret i
hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet fastsetter den årlige medlemskontigenten (velavgiften).
Årsmøtet behandler:
•
•
•
•

årsmelding
regnskap
innkomne forslag
valg (iht § 4)

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/3 av
medlemmene kommer med skriftlig krav om det.
§ 4.

Årsmøtet skal velge:
•
•
•
•
•

Leder
tre styremedlemmer
to revisorer
valgkomite på to medlemmer
eventuelle komiteer

Leder velges for ett år av gangen, styremedlemmene for to år. Valgkomiteen må bestrebe å
ivareta god kontinuitet i styret.
Valg av revisorer og andre komiteer velges for ett år av gangen.
§ 5.

Vellet ledes av et styre som består av fire medlemmer: leder + tre styremedlemmer som fyller
rollene som sekretær/web-ansvarlig, kasserer og veiansvarlig. Styret utpeker et av
styremedlemmene til å ivareta rollen som nestleder. Styret konstitueres ved første styremøte
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(snarest mulig) etter årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene,
deriblant leder eller nestleder, er tilstede.
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal
protokolleres. Styret har disposisjonsrett over vellets midler til alminnelige administrative
formål og rett til å bevilge midler til foreningens formål (jf § 2). Større ekstraordinære utgifter
skal vedtas av årsmøtet.
§ 6.

Styremøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager i
forveien.

§ 7.

Enhver oppsitter med adkomst fra Odalsveien (jf § 1) er å betrakte som medlem dersom
eiendommen er bebodd eller benyttes til næringsvirksomhet. Alle medlemmer plikter å rette
seg etter de til enhver tid gjeldende regler.

§ 8.

Endringer av disse regler eller tilføyelser, kan kun gjøres ved årsmøtevedtak.
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