Vedtekter for Valdres Hytteforum
§1
Valdres Hytteforum er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for hytteeierforeninger på
kommunalt nivå i Valdres. Med «hytte» menes her hytter, fritidsboliger, leiligheter, campingvogner på fast kontrakt, o.l. Forumet er basert på frivillig medlemskap, og åpen for én
representativ hytteforening fra hver av regionens 6 kommuner.
§2
Forumets formål er å verne om og være en pådriver for medlemsforeningenes felles interesser
knyttet til kommuneovergripende forhold i Valdres.
Det kan gjøres ved å:
• være et forum for utveksling av erfaringer og informasjon, og være en støtte for den
enkelte medlemsforening med sikte på å etablere en effektiv og samordnet
organisering og virksomhetsform på kommunenivået
• inspirere flere vei- og velforeninger til å finne sammen i et samarbeid innen
kommunen.
• tale medlemsforeningenes sak overfor myndigheter, organisasjoner, private foretak og
medier.
• holde seg orientert om myndighetenes politikk, planer og tiltak som berører
hytteeiernes interesser.
• ha kontakt med relevante kommuneovergripende interesseorganisasjoner og
utviklingsprosjekt og -programmer, i første rekke i regionen, herunder
Hytteprogrammet som driftes av Valdres Næringshage på oppdrag fra Valdres Natur
og Kulturpark
§3
Årsmøtet er forumets øverste organ. Det holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling
til årsmøtet skjer skriftlig (eller på annen forsvarlig måte), innen 15. desember året før. Saker
som medlemsforeningene ønsker fremlagt for og behandlet av årsmøtet, må være innsendt
skriftlig til styret senest 30 dager før møtedato. Saksdokumenter ifølge saklisten sendes
medlemsforeningene senest 14 dager før årsmøtet.
Dagsorden for årsmøtet omfatter:
a) Valg av møteleder og 2 til å undertegne protokollen
b) Styrets årsberetning
c) Årsregnskap
d) Revisors beretning
e) Styrets og medlemsforeningenes fremlagte saker.
f) Budsjett for inneværende år.
g) Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett
h) Valg av revisor
Hver medlemsforening kan delta med to representanter på årsmøtet. Hver representant har en
stemme. Alle saker avgjøres ved vanlig flertall, med mindre noe annet er angitt i disse
vedtektene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Stemmer med fullmakt er
ikke gyldige.
§4
Forumets styre består av inntil 6 medlemmer, som utpekt fra hver av de mulige
medlemsforeninger. Styret konstituerer seg selv. Fra hver av medlemsforeningene oppnevnes
også en personlig vararepresentant.
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Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 medlemmer deltar. Alle beslutninger krever
alminnelig flertall. Styret fører protokoll over sine møter. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme.
Styret kan ikke forplikte forumet eller medlemsforeningene utover kontingentreserven eller i
saker med direkte betydning for de enkelte hytteeieres og/eller medlemsforeningers
individuelle kontraktsforhold.
§5
Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret beslutter det, eller når minst 2 av
medlemsforeningene skriftlig forlanger det. Innkallelse skal skje med 21 dagers varsel og skal
inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.
§6
Forumets drift er basert på medlemskontingenten som fastsettes av årsmøtet og forfaller til
betaling 30. juni. Årsregnskapet avsluttes pr. 31.desember hvert år.
§7
Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall av de deltakende
medlemsforeningers stemmer.
§8
Forslag om oppløsning av Valdres Hytteforum behandles og besluttes av årsmøtet. Et gyldig
vedtak om oppløsning krever 2/3-dels flertall av de deltakende medlemsforeningers stemmer.
Ved oppløsning tilbakeføres Forumets frie midler til medlemsforeningene på oppløsningstidspunktet etter revisors anvisning.
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