FORSLAG TIL REVISJON AV VEDTEKTER – Forslag til Årsmøtet 1/3/2016
Vedtekter for Posebyen Vel
§1. FORMÅL
Velforeningens virkeområde er bydelen Posebyen i Kristiansand kommune og er begrenset av Tordenskjolds gate, Otra,
Tollbodgaten og Festningsgaten.
Foreningen skal fremme medlemmenes felles interesser i saker som angår miljø, trivsel og sikkerhet.
Foreningen skal bidra til å ta vare på og utvikle bydelens egenart.
Foreningen skal være et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
Foreningen kan samarbeide med kommunen, foreninger, institusjoner og andre i saker av felles interesse.
Foreningen skal være partipolitisk nøytral

§2. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Foreningen er individuelt og kan tegnes av fastboende personer eller personer som eier hus i området.
Medlemmer må godta Foreningens vedtekter og betale den til enhver tid fastsatte årskontingent.
Medlemmer over 16 år har stemmerett.

§3. KONTINGENT
Kontingent til Foreningen fastsettes av årsmøtet for ett år ad gangen.

§4. ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Dette kunngjøres i Budstikka som deles ut i alle tilgjengelige
postkasser i området 14 dager før møtet, samt på Foreningens nettsider. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
styret i hende senest 7 dager før møtet.
På årsmøtet behandles:
a)
b)
c)
d)
e)

Godkjenning av innkalling og styrets forslag til dagsorden.
Styrets årsberetning
Regnskap
Innkomne saker
Valg av styre, valgkomite (3 personer) og revisor.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig.

§5. STYRET
Styret velges blant fastboende medlemmer i Foreningens virkeområde. Det består av 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Det velges 3 nye styremedlemmer annet hvert år. Varamedlemmer velges hvert år.
Styret konstituerer seg selv snarest etter årsmøtet. Styreleder, kasserer og sekretær velges for ett år ad gangen.
Styret holder møte når styreleder bestemmer, eller når 1 medlem krever det. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styrets
medlemmer og/eller varamedlemmer er til stede. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders
stemme dobbelt. Styret skriver referat fra styremøtene.

§6. VEDTEKTSENDRINGER – OPPLØSNING
Vedtektsendringer og oppløsning av Foreningen avgjøres på årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede.
Ved oppløsningen avgjør årsmøtet ved simpelt flertall hvordan Foreningens midler skal disponeres.
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