
Vedtekter for Vatnet og Omegn Vel 

1. Formål  

Vatnet og Omegn Vel, stiftet 13.september 1951, skal ivareta medlemmenes felles interesser i 
saker som for eksempel angår reguleringsbestemmelser, vann, utslipp, miljø, veisaker, sikkerhet 
og kommunikasjon. 

2. Medlemskap 

Følgende kan bli medlemmer: 

Eiere/brukere av arealer som har tilknytning til Vatnet og Omegn, og som ligger under følgende 
gnr., alle i Bodø kommune: 

Gnr. 62 Hopen, gnr. 63 Vatnet, gnr. 64 Skjelet, gnr. 66 Storvik, gnr. 67 Heggmoen, gnr. 68 
Almenningen, gnr. 69 Løding Østre og g.nr. 141 Heggvassbotn. 

3. Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet holdes årlig i årets 1. kvartal. 

Innkalling skjer elektronisk pr. e-post, evt. pr. brevpost for dem som ikke ønsker e-post, til samtlige som 
dekkes av punkt 2 ovenfor.  Innkalling skal utsendes senest 4 uker før årsmøtet, og skal også meldes på 
foreningens hjemmeside 4 uker før årsmøtet. Med innkallingen skal vedlegges saksliste, styrets 
beretning, regnskap for kalenderåret forut for årsmøtet, revisorbehandling for samme periode samt 
budsjett for inneværende kalenderår. 

 

Årsmøtet skal godkjenne: 

- Årsberetning 
- Regnskap godkjent av årsmøtets valgte revisor 
- Budsjett 
- Medlemskontingent 
- Forslag fra styret eller medlemmene. Slike forslag skal fremlegges for årsmøtet senest 2 uker 

før årsmøtet. 

Årsmøtet velger foreningens styre, revisor og valgkomite. Stemmelikhet under valg avgjøres ved 
loddtrekning. 

Stemmerett ved årsmøtet er betinget av gyldig innbetalt kontingent for inneværende år.  
Kontingent kan betales før årsmøtet åpnes. 



4. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter styrebeslutning eller etter skriftlig anmodning fra 
minst 10 medlemmer. For innkalling, varsel, avstemming og stemmerett gjelder samme regler 
som for ordinært årsmøte.  Dette kan fravikes for innkalling, varsling og stemmerett om særlige 
omstendigheter tilsier det. 

5. Valg 

Velforeningens årsmøte velger et styre som består av: 

Leder, kasserer, og 5 styremedlemmer. Årsmøtet velger også revisor og en valgkomite 
bestående av inntil 3 medlemmer. 

De valgte tillitsvalgtes funksjonstid er 2 år. Et styremedlem kan nekte gjenvalg for en ny 
følgende periode. 

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. 

Styret leder foreningens arbeid i h.h.t. vedtektene og vedtak fattet av årsmøtet. 

Ansvar for å vedlikeholde foreningens hjemmeside ligger også til styret.  Styret er selv ansvarlig 
for å konstituere et styremedlem som ansvarlig redaktør for siden. 

Det føres referat fra styremøtene og årsmøtet. Referatet gjøres tilgjengelig for medlemmene på 
foreningens hjemmeside. 

6. Medlemskap 

Medlemskap i foreningen er avhengig av innbetalt medlemskontingent. Medlemskontingenten 
fastsettes av foreningens årsmøte.  Årskontingenten pr. 1.1.2020 er kr. 200. 

7. Endringer av vedtektene 

Endringer av vedtektene besluttes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte. 
Forslag om endringer til vedtektene må være innkommet styret senest 1 måned før årsmøtet, 
og skal vedlegges innkalling til årsmøtet. 

 

Enstemmig vedtatt på Vatn-vatnet Vel’s årsmøte 14.september 2020 


