
 

 

 

Innkalling til Årsmøte i Høgevarde Vel 

Dato: Lørdag 09. april 2016 Kl.: 16.30-18.30 

Sted: Lavvoen ved barneskibakken/infotavla ved Brennåsen. 

 

I henhold til Vedtektenes §6, er reglene for innkalling og gjennomføring av årsmøte som 

følger: 

«Vellets regnskapsår følger kalenderåret. 

Årsmøte er Vellets høyeste myndighet og skal holdes årlig innen utgangen av mars måned. 

Årsmøtet holdes i Flå kommune en lørdag ettermiddag, og bekjentgjøres med minst 5 ukers 

varsel med utkast til dagsorden og styrets forslag til arbeidsplan og budsjett. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet inkludert de som ansees å være en del av 

behandlingen av styrets forslag til arbeidsplan og budsjett, må være styret i hende senest 

3uker før årsmøtet. Endelig forslag til dagsorden og styrets forslag til arbeidsplan sendes 

medlemmene minst 1 uker før Årsmøtet. 

Med unntak av vedtektsendringer, fattes alle beslutninger i årsmøtet med alminnelig flertall 

av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Årsmøtet skal konstitueres ved at det bekjentgjøres antall frammøtte stemmeberettigede 

medlemmer og antall godkjente fullmakter. Det skal velges møteleder, referent og to 

representanter til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Videre skal saklisten 

for møtet godkjennes før møtet settes.» 

Utkast til Dagsorden: 
1. Registrering 

1. Vellets leder åpner møtet og det foretas valg av møteleder, referent og to representanter til 

å medundertegne protokollen. 

2. Behandle og godkjenne styrets årsmelding for foregående år 

3. Behandle og godkjenne foregående års reviderte regnskap 

4. Behandle innkomne årsmøteforslag 

5. Behandle og godkjenne styrets forslag til arbeidsplan 

6. Behandle og godkjenne budsjett for kommende år. 

· Herunder fastsette årets kontingent. 

7. Valg av 

· Minst 3 styremedlemmer, normalt for 2 år 

· 1 varemedlem, normalt for 2 år 

· Styrets leder for 1 år 

· 3 medlemmer til valgkomité for 1 år 

· Revisor for 1 år 

  



 

Vedlegg: 
 

* Styrets Årsberetning 2015 

* Styrets forslag til arbeidsplan 2016 

* Regnskap med noter 2015 

* Styrets forslag til budsjett 2016 

 

Frist for innsending av konkrete forslag, som ønskes behandlet på årsmøtet, er lørdag 19. mars. 

Forslaget må sendes skriftlig på post@hogevardevel.no påført firesifret tomtenummer. 

 

For å være sikker på at vi har plass og enkel servering til alle, ber vi om påmelding med navn, antall 

personer og firesifret tomtenummer til: post@hogevardevel.no innen fredag 8. april. 

 

 

Styret i Høgevarde Vel 


