VEDTEKTER FOR Tyin/Filefjell Hytteforum(TFH)
§1 FORMÅL
1. TFHs formål er å ivareta medlemmenes interesser overfor Statens Vegvesen- Vang
Kommune og andre aktører som driver service- og nærings-virksomhet på Filefjell.
2. TFH vil arbeide for å etablere et samarbeidsforum med Vang Kommune for å sikre at
Filefjell fortsatt skal være et attraktivt hytte- og frilufts-område.
§2 ORGANISASJON
1. TFH er en paraplyorganisasjon for hytteforeninger på Filefjell.
2. Hytteforeninger som ønsker å være medlem av TFH tar kontakt med AU via en av
medlemsforeningene.
3. Enhver hytteforening står fritt til å melde seg ut når de måtte ønske det.
4. Generalforsamlingen i TFH består av representanter fra hver av
medlemsforeningene. Foreningene melder fra til TFHs leder hvor mange som møter
på GF
5. GF velger et arbeidsutvalg på 3 personer- Leder og to medlemmer. Videre velges 2
medlemmer som skal representere TFH på årsmøte i Valdres Hytteforening.
6. AU forestår den daglige drift og saksbehandling av de saker som medlemmene
ønsker skal bli behandlet. Alle vedtak fattes med simpelt flertall- ved stemmelikhet
har leder dobbeltstemme.
7. Foreningenes kontaktpersoner oppgir sin E-mail adresse og mobiltelefon til AUs
Leder.
8. AU kaller inn til ekstraordinær GF ved behov- eller hvis mer enn en fjerdedel av
medlemsforeningene krever det. Varslingsfrist og regler for øvrig som for ordinær GF.
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§3 GENERALFORSAMLINGEN
AU kaller inn GF med 3 ukers varsel- vanligvis i Påsken.
GF ledes av TFHs Leder eller en annen fra AU
Hver medlemsforening har en stemme.
GF er beslutningsdyktig når halvparten av medlemsforeningene er representert.
Alle valg eller vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer- unntatt er
Vedtektsendringer som krever totredjedels flertall- dog minst 50% av
medlemsforeningene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme .
Forslag om nedleggelse krever totredjedels flertall av alle medlemmene.
Saker som ønskes behandlet på ordinær GF må være mottatt av AU senest 6 uker
før Påske.
GF kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen.
Dagsorden:
a. Valg av referent og underskriver av referat
b. Godkjenning av innkalling
c. Fremleggelse og godkjenning av årsberetning og evt. regnskap
d. Fremleggelse og godkjenning av evt. budsjett
e. Valg:
 GF velger Leder for TFH. Valgperiode 1 år
 GF velger to medlemmer til AU. Valgperiode 2 år.
 Leder for TFH er også leder for AU.
 Valg av representanter til årsmøte i Valdres Hytteforening
f. Innkomne saker
g. Avslutning GF

10. Øvrig informasjon / eventuelt
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§4 TFH OG DEN ENKELTE HYTTEFORENING
1. TFH kan ikke forplikte den enkelte Hytteforening.
2. TFH skal ikke fatte avgjørelser som medfører store negative økonomiske
konsekvenser for noen av medlemmene.
3. TFH eller AU skal informeres og ved behov koordinere saker som en eller flere
hytteforeninger ønsker å ta opp med noen av de ovennevnte aktører på Filefjell.
4. Saker som kun angår en hytte fremmes direkte overfor motpart av den enkelte
hytteeier eller hytteforening. Dersom foreningen ønsker det kan saken fremmes
gjennom TFH.
§5 ARBEIDSORDNING
1. TFH skal ha jevnlige møter med Vang Kommune for å fremme medlemmenes
interesser.
2. TFH skal arbeide for å bli høringsinstans for Vang Kommune og Statens Vegvesen i
saker som angår Filefjell-området- herunder Masterplanen.
3. TFH skal opptre på medlemmenes vegne overfor alle de forskjellige aktørene på
Filefjell.
4. Saker som medlemmene ønsker behandlet- fremmes til AU av hytteforeningens
representant i GF.
5. AU kan på eget initiativ ta opp saker som er relevante for medlemmene.
6. Alle saker som vedtas behandlet- kommuniseres via E-Mail til GFs medlemmer.
7. GFs medlemmer er ansvarlig for distribusjon og behandling i egen forening
8. AUs vedtak skal godkjennes av et flertall av hytteforeningene før de implementeres.
9. Ref også § 4.
10. For å ivareta medlemmenes interesser skal FHF søke samarbeide med alle aktører
som driver service- og nærings-virksomhet på Filefjell.
11. TFH er medlem i Valdres Hytteforening(VHF) og fremmer sine saker gjennom VHF
når det er hensiktsmessig.
§6 ØKONOMI
1.TFH skal ha en økonomi som skal dekke utgifter som skjer for TFH`s regning.
2. Årsmøtet i TFH vedtar hvert år et budsjett som skal dekke forventede kostnader.
Kontingent fastsettes basert på vedtatt budsjett og fordeles etter antall registrerte
Hytter i hver enkelt hytteforening.

Pr April 2014 er 16 Hytteforeninger medlemmer.i TFH.
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