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Nye Vedtekter for ”Foreningen Strømmes Vel”, vedtatt på Årsmøte 30.mars 2011 

 

§ 1 

Foreningens navn er ”Foreningens Strømmes Vel” (F.S.V.) 

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 

ansvar for gjeld. Foreningen kan bare hefte for verdiene tilsvarende sin formue, jfr § 12  

Foreningen skal være partipolitisk uavhengig. 

 

§ 2 

Til felles nytte vil Foreningen F.S. V søke å ivareta de interesser som eiere/leiere og ungdom 

har innenfor grenseområde mellom krysset Sælenveien/Sulengskifet og til krysset 

Sælenveien/Straumeveien med alle sideveiene fram til Sementbrua har felles.  

I spørsmål vedrørende veier, kommunikasjoner og lignende vil F.S.V. opptre som 

fellesrepresentant like ovenfor kommunale og andre institusjoner. 

For øvrig vil foreningen ved avholdelse av medlemsmøter, fester og lignende forsøke å 

fremme alt som kan skape samhold og god naboånd.  

 

§ 3 

Som medlem kan opptas enhver eiendomsbesitter, fastboende/leiere og ungdom innenfor 

grenseområdet beskrevet i § 2. Styret for foreningen kan, etter skriftlig søknad også oppta 

andre som medlemmer i foreningen. 

 

§ 4 

For medlemskap i foreningen betales en årskontingent som fastsettes for hvert år på 

Årsmøtene i mars. Kontingenten må være innbetalt innen tre måneder etter Årsmøtene ellers 

bortfaller medlemskapet. 

Ved innmeldelsen i foreningsåret mars – februar må betales kontingent for hele året. 

 

§ 5 

Et medlem som har betalt sin kontingent i rett tid kan ikke ekskluderes av foreningen uten på 

en ordinær eller ekstraordinær Årsmøte og med minst 2/3 flertall av de frammøtte. 

 

§ 6 

Årsmøtene avholdes en gang hvert år i mars. Den skal behandle årsberetningen, regnskap, 

valg av styre og ellers enhver sak som er oppsatt på sakslisten ved innkallelsen. Sakslista og 

rekkefølgen av dagsorden settes opp av styret. 

 

§ 7 

Styret for foreningen som velges på Årsmøtene består av åtte medlemmer. Det velges leder, 

kasserer og sekretær samt fem styremedlemmer.  

I partallsår velges Sekretær og tre styremedlemmer. 

I oddetalls år velges Leder, kasserer og to styremedlemmer. 

Årsmøte velger to representanter til neste års valgkomite hvor en skal komme fra det valgte 

styret. 

På Årsmøtene velges for ett år en revisor for foreningen. 

Årsmøtene er beslutningsdyktig ved de frammøtte og kontrollerte fullmakter. 

For å få stemmerett på Årsmøtene må man ha vert medlem av foreningen i minst tre måneder 

og ha betalt kontingent 
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§ 8. 

I særoppgaver som vesentlig berører senior-ungdom- og eller barnelag velges blant disse en 

Komité til oppgaven.  

 

§ 9. 

Ekstraordinær Årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges skriftlig 

av minst 10 medlemmer. 

Styret innkaller til Årsmøte med minst 14 dagers varsel og den skal være skriftlig. 

 

§ 10. 

Forandring av lovene kan kun foretas på en Årsmøte og må avgjøres med 2/3 dels flertall. 

Forslag til lovendring må være styret i hende og kunngjort av dette minst 14 dager før 

Årsmøtene. 

 

§ 11. 

Styret skal når det finner det nødvendig eller når 20 medlemmer forlanger det sammenkalle til 

medlemsmøte til diskusjon om felles interesser. 

Før styret tar standpunkt til saker av vidtrekkende betydning for eksempel 

kommunikasjonsspørsmål skal det avholdes medlemsmøte til diskusjon om saken. 

På medlemsmøte har bare tilstedeværende medlemmer utenom styret stemmeratt. 

På medlemsmøte kan ikke behandles saker som etter vedtektene skal behandles på 

Årsmøtene. Medlemsmøter innkalles med 8 dagers varsel. 

Styret er mellom Årsmøtene øverste myndighet. 

 

§ 12 

Foreningens formue består for tiden av: 

”Frøyhallen” (Stokkedalen nr. 59) og Bankmidler, jfr. Regnskapene. 

”Frøyhallen” stiller selskapslokale til dispensasjon for medlemmenes aktiviteter til en 

omforent leiesum. 

Styret sørger for forsvarlig økonomisk drift av eiendommen ved utleie. 

Eventuelt salg av ”Frøyhallen”, ombygging eller større utvidelser av    

samme, eller kjøp av ny eiendom kan ikke skje uten samtykke av en  

ordinært eller ekstraordinært Årsmøte. 

Skulle F.S.V. bli oppløst bestemmer det Årsmøte som oppløser foreningen hva som skal 

gjøres med ”Frøyhallen” og dens midler, jfr. § 13. 

Bankmidlene skal gjøres mest mulig rentebærende enten ved innsettelse i bank eller på annen 

måte som er betryggende for foreningen og eiendommene. 

 

Disse Vedtektene erstatter tidligere Vedtekter. 

 

 

 

 


