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§  1 Velforeningens område. 
 
Velforeningens virkefelt omfatter området Rauland. 
 
§  2 Formål 
 
Rauland hyttevelforening har som formål å arbeide for økt medlemsmasse og god trivsel blant sine 
medlemmer. Dette søkes gjort gjennom å bistå medlemmene i å ivareta deres interesser overfor 
grunneiere, kommune og andre myndigheter. Foreningen skal gjennom høringsuttalelser, 
kontaktmøter og andre initiativ ivareta hytteeiernes interesser i saker som omhandler 
videreutvikling av Rauland som hytte- og feriedestinasjon. Særlig er det viktig å sørge for at 
områder for friluftsliv og rekreasjon blir sikret og at forholdene legges godt til rette for stier, løyper 
og tilkomst til attraktive turområder. Foreningen har også som oppgave å tilrettelegge for sosiale 
aktiviteter for hyttebefolkningen.. 
 
§  3 Medlemskap 
 
Rett til medlemskap har hytteeiere og faste leiere av hytter i Rauland. Medlemskapet omfatter også 
ektefeller og øvrige familiemedlemmer. Medlemmer over 18 år er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. Utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig. 
Medlemmer som etter flere purringer ikke betaler kontingent, vil bli strøket. 
 
Hytteeiere kan også bli meldt inn kollektivt i Rauland hyttevelforening. Det innebærer at et 
enkeltstående hyttefelt melder inn sine medlemmer samlet og at kontingenten for alle de kollektive 
medlemmene betales i en felles sum via en kontaktperson. Kollektive medlemmer har samme 
rettigheter som enkeltstående medlemmer i Rauland hyttevelforening.  
 
§  4 Kontingent 
 
Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert år på grunnlag av tilsendt 
innbetalingsblankett. 
 
§  5 Foreningens styre 
 
Foreningens styre velges av årsmøte 
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt 2 styremedlemmer. 
Det skal velges 3 vararepresentanter til styret. 
 
Styrets medlemmer velges enkeltvis. 3 medlemmer er på valg hvert år og velges for 2 år. Leder og 
kasserer er på valg samtidig, det samme gjelder nestleder og sekretær. Vararepresentantene velges 
for 1 år. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. 
 
Styremøter innkalles av leder / nestleder. Vararepresentantene innkalles til alle styremøter. 
 



Sekretæren skriver referat av alle styremøter, som sendes alle i styret, samt vararepresentantene. 
 
Når et styremedlem trer ut av styret i den valgte periode, rykker 1. vararepresentant inn som 
fullverdig styremedlem. 
 
§  6 Valgkomite 
 
Valgkomiteen består av tre medlemmer som konstituerer seg selv. Komiteens oppgave er å innstille 
medlemmer til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen. Medlemmene til valgkomiteen 
velges for ett år av gangen.  
 
§  7 Årsmøtet 
 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og innehar således foreningens øverste myndighet. Årsmøtet 
avholdes en gang i året, i Rauland, i forbindelse med medlemmenes påskeopphold. Møtet 
berammes av styret, som sørger for å sende ut innkallelse til medlemmene med minst 14 dagers 
varsel. Innkallingen skal angi de saker som vil bli behandlet, Styrets beretning og regnskap 
vedlegges innkallingen. 
 
Faste poster på årsmøtet skal være: 
1. Styret beretning 
2. Regnskap 
3. Valg av: 

a. Styret 
b. 2 revisorer 
c. Valgkomite 

4. Innkomne forslag. 
 
Det skal føres møteprotokoll, som skal underskrives av to medlemmer. 
 
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Forlag under avstemming avgjøres med simpelt 
flertall. Det kan bare avgis ens temme for hver kontingentbetaling. Fraværende medlem kan stemme 
ved stedfortreder med skriftlig fullmakt. 
 
Etter årsmøtets slutt blir det avholdt medlemsmøte. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig, eventuelt 
etter anmodning v minst 20% av velforeningens medlemmer. 
 
Innkalling skal skje på samme måte som for det ordinære årsmøtet, men slik at bare de saker som er 
spesielt nevnt i innkallingen kan bli behandlet. Møtet ledes av styrets leder / nestleder. 
 
Innkomne forslag som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet, må være styret i hende senest 
innen utgangen av februar samme år. 
 
§  8 Oppløsning 
 
Foreningen kan oppløses ved ¾ flertall fra medlemmene. Forslag om oppløsning må være fremsatt 
minst 6 måneder før ordinært årsmøtet. Forslag om oppløsning må være skriftlig begrunnet og 
vedlagt innkallingen. 
 
Ved en oppløsning overføres foreningens eventuelle midler til ett eller flere veldedige formål, 
bestemt av det siste ordinære årsmøtet. 


