
ÅRSMØTE, DUGNAD OG SOSIALT SAMVÆR 

SOLBERGSKOGEN VELFORENING 

LØRDAG 18. JUNI 2022, kl. 11.00 
Det avholdes årsmøte i velet lørdag 18. juni kl. 11 på danseplassen i Strandparken. Etter årsmøtet 
avholdes vårdugnad og deretter sosialt samvær samme sted. 

 

Årsmøtet 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Forslag til vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

2. Valg av ordstyrer: 
 
Forslag til vedtak:  
Ola Jetlund velges til ordstyrer. 
 

3. Valg av referent: 
Forslag:  
Nils Roald velges til referent 
 

4. Årsberetningen 
Se vedlagte årsberetning 
 
Forslag til vedtak:  
Årsberetningen godkjennes. 
 

5. Orienteringssaker: 
 
Stupebrettet 
Stupebrettet i Strandparken har behov for omfattende opprusting. Det har tidligere ikke 
latt seg gjøre å gjennomføre dette. Styret har gjort avtale om at forberedende arbeider 
gjøres, basert på at det lar seg gjøre å utføre resterende med dugnadsinnsats.  
 
Spørsmål om asfaltering av vei 
På forrige årsmøte ble spørsmål om asfaltering av grusvei(er) tatt opp og det ble med 14 
mot 11 stemmer vedtatt å opprettholde veiavgiften med begrunnelse mulig asfaltering i 
nær fremtid. Det ble da lagt til grunn at en ville se hvordan veiene ser ut i år før en tar en 
ny vurdering.  
 
Styret har så langt valgt å legge ut grus til velmedlemmenes eget bidrag til løpende 
vedlikehold av grusveiene samt å be veikomiteen å gjøre en ny vurdering til styret av 
spørsmålet om asfaltering.  



 
Skilting av vei 
Styret har fått ulike innspill og ønsker om skilting av veiene. Styret vil skilte innkjøringen 
til Fjordveien. «Privat vei» alternativt «Kjøring kun til eiendommene». «Parkering i vei 
forbudt i hele området» (forbehold om tekstendring). Dette i tillegg til vektbegrensning 
på 6 tonn, som allerede finnes.  
 
Innmeldte forslag til årsmøtet 
Det har innkommet 2 skriftlige innspill til årsmøtet. Disse følger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet tar informasjonen til orientering. 
 

6. Vedtekter. 
Styret har, blant annet med bakgrunn om anmodning fra årsmøtet, utarbeidet forslag til 
reviderte lover/vedtekter for vellet, se vedlegg. Gjeldende lover/vedtekter finnes på 
velets hjemmeside under www.solbergskogen.no/lover 

Fra forslaget til nye lover/vedtekter nevnes her 

- det er tydeliggjort at velet både ivaretar de oppgaver som iht. veiloven tilligger et 
veilag og oppgaver som ellers knytter seg til fellesarealene i Solbergskogen 

- det er åpnet for at medlemmer som ikke bruker veiene kan søke styret om reduksjon 
eller fritak for betalingsplikten for veiavgift 

- det fremgår at parkeringsbehov ikke kan ivaretas ved parkering i veiene 
- det er presisert at parselleiere skal inngå avtale med velet om bruk av veien ved 

søknadspliktig utbygging/virksomhet og prosjekter som av andre grunner belaster 
veiene 

- det foreslås at styret skal bestå av 6 – 7 medlemmer mot 5 i dag, og at ordningen 
med varamedlemmer opphører 

- det er foreslått grenser for hvor store investeringsprosjekter styret normalt kan 
igangsette uten forutgående prinsipiell beslutning av årsmøtet; ordinære 
vedlikeholdsoppgaver omfattes ikke av dette 

- det er vedtektsfestet at regnskap skal føres adskilt for velkontingentoppgaver og 
veioppgaver 

- årsmøtet skal ikke kunne treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i 
innkallingen 

 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye lover/vedtekter. 
 

7. Regnskap 
Styret har avskrevet et betydelig beløp i krav som anses å være forfalt/ikke erholdelig. 
Det vises i denne forbindelse til at det i forbindelse med forrige års regnskap ble vist til 
betydelige beløp som ikke var reskontroført.  
 
Det redegjøres nærmere for regnskapet på årsmøtet. 
 
Revisors eventuelle merknader til regnskapet vil bli referert på årsmøtet.  



 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner regnskapet. 
 

8. Veiavgift/Kontingent 2022/-23 
Styrets budsjettvurderinger er at -22/-23 utgiftsmessig vil være dominert av ordinære 
vedlikeholdsoppgaver. Styret har kommende år ikke lagt opp til større 
investeringsprosjekter utover opprusting av stupebrettet i Strandparken.  
 
Styret understreker behovet for at veiavgift/velkontingent blir betalt som forutsatt og 
har økt fokus på dette. 
 
Med bakgrunn i en vurdert tilfredsstillende økonomi foreslår styret at det for -22/-23 
fastsettes veiavgift på nivå med 2020/-21, dvs. ned med kr 500,- fra siste år. 
Velkontingent foreslås på samme nivå som siste år. 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet fastsetter veiavgiften til kr 1.800,- for 2022/-23 og velkontingenten til kr. 400,-. 
Veiavgiften reduseres med kr 300,- ved deltakelse i dugnad. 
 

9. Valg 
 
Valg til styret: 
Thomas Køster ble valgt til nestleder for 2 år i 2020 
Arild Haugen ble valgt til kasserer for 2 år i 2020 
Øystein Berthelsen ble valgt til 2. varamedlem for 2 år i 2020  
Jf. også at forslaget til nye vedtekter innebærer at ordningen med varamedlemmer 
avvikles og at antallet styremedlemmer utvides. 
 
Valg til revisor: 
Tom Erik Wiger ble valgt til revisor for 2 år i 2020 
 
Valg til valgkomite: 
Gunvor Bay, Hanne Moen og Tom Erik Wiger ble valgt til valgkomite for 1 år i 2021 

                      Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet.   

10. Eventuelt/Ordet fritt. 

 

Som vedlegg til innkallingen til årsmøtet følger 3 vedlegg 

1. Årsberetning  
2. Mottatte innspill til årsmøtet 

a) fra Ronny og Heidi Grønvold om brønn 
b) fra Ronny og Heidi Grønvold om veiavgiften 

3. Forslag til nye vedtekter 
 

 



Vårdugnad 

Veier, stier, strender mm. Ta med relevant redskap. 

 

Sosialt 
Enkel bevertning på danseplassen 

 

VEDLEGG 

1. Årsberetning 

Solbergskogen vel – årsberetning 2021/2022  

 

Medlemmer  

Solbergskogen Vel har pr. i dag 77 medlemmer, uendret fra i fjor. 

 

Styrets arbeid 

Hoveddelen av styrets arbeid har vært å gå gjennom vedtekter og mulige endringer, herunder å dele 
veilaget og vellet når det gjelder økonomi. Styret har arbeidet mye med mulige oppdateringer av 
vedtektene til vellet til årsmøtet. Styret har undersøkt mulighet og alternativer for begrensende 
skilting av veien i Solbergskogen Vel etter at dette ble forspurt på siste årsmøte. Styret har vurdert 
brønnen i Ollebakken mellom St. Hansveien og Fjordveien. Resultatet er at denne er midlertidig 
sikret av enkelte av vellets medlemmer. 

 

Økonomi  

På konto pr 31.12.2021 kr 361.804,57. Inntekt fra veiavgift og velkontingent i 2021 var 173.300,-. 
Totale utgifter var kr 49.593,-. Utgiftsnivået er uvanlig lavt dette året, fordi Grimsrud ivaretok en 
vesentlig del av vintervedlikeholdet vinteren 2020/-21. I 2021 kostnadsføres også fordringer kr 
146.000,- som har ligget fra tidligere som ikke reskontroførte fordringer. 

Vintervedlikeholdet for 2021/-22 kr 84.000,- belastes inneværende års regnskap. 

 

Vann, avløp og fiber 

VA-prosjektet er avsluttet fra kommunens og utbyggers side. En siste utbedring av grøfter i toppen av 
Whistbakken ble initiert av kommunen og gjennomført av utbygger. Etter styrets vurdering er 
arbeidet avsluttet, og oppfølging er utført.  

Forrige styre lyktes i sitt arbeid med å skaffe aktør til å legge fiber i Solbergskogen. Dette arbeidet er 
nå i sin sluttfase. 



 

Veiene 

Veiavgiften ble opprettholdt på årsmøtet i 2021 for å ha tilstrekkelig midler til utbedringer og 
fremtidige investeringer.  

Styret vurderer økonomien til veilaget som god og fremtidig vedlikehold kan dekkes av en lavere 
veiavgift. 

 

Dugnader 

Vellet har hatt dugnad i sammenheng med årsmøtet. Det ble felt trær, klippet og ryddet i 
Strandparken og langs enkelte veistrekninger og stier. 

 

Stupebrettet i Strandparken 

Arbeidet med å rehabilitere stupebrettet i Strandparken ble igangsatt i 2019. Det har vært gjort et 
par forsøk på å samle sammen en dugnadsgjeng for å fullføre dette prosjektet. Det har også blitt 
gjort et forsøk med å legge arbeidet ut på anbud. Ingen av delene har gitt resultater. Styret har falt 
ned på en løsning med innleid forarbeid på ca. kr 30 000,- og et etterarbeid av en dugnadsgruppe. 
Her er det behov for frivillige!  

 

Styret, revisor og valgkomité 

Styret: Ola Jetlund (leder), Thomas Køster (nestleder), Arild Haugen (kasserer), Nils Roald (sekretær), 
Karin Grindheim (styremedlem), Åse Lundekvam (1. vara) og Øystein Berthelsen (2. vara). 

Revisor: Tom Skarstein (revisor 1) og Tom Erik Wiger (revisor 2).  

Valgkomité: Tom Erik Wiger, Hanne Moen og Gunvor Bay. 

Styret i Solbergskogen Vel, 1. juni 2022 

 

 

2. Innkomne innspill fra velmedlemmer til årsmøtet 
 

Ronny og Heidi Grønvold 
Høybråtenstien 6 /Fjordveien 72 
1088 Oslo 

Oslo, 11.mai 2022 

Solbergskogen Vel 
styret v/  



Sak til årsmøte for Solbergskogen Vel: Brønn på felles grunn i Ollebakken ( mellom St.Hansveien og 
Fjordveien). 

Viser til tidligere kommunikasjon på Facebook siden til Solbergskogen Vel, og samtale ved brønn den 
3.april.  

Jeg var sammen med min mann ute på Nesodden og sikret brønnen midlertidig. Hullet ble sikret med 
planker og det er satt opp et bygge-gjerde (oransje) rundt brønnen. Vi ryddet også kvist og kvast i 
området rundt. 

Vi ønsker at brønnen skal bestå og ikke fylles igjen med grus. Dette er det flere grunner til.  
Først og fremst har brønnen verdi som vann reserve. Det blir stadig oftere hagevanningsforbud på 
Nesodden, dette fordi Nesodden har dårlig med vannreserver.  I Oslo, som jeg er mer kjent med, er 
reglen slik at med privat brønn kan man vanne så mye man vil.  (Uttalt av Frode Hult, fungerende 
avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune). 
Brønnen har også en kulturhistorisk verdi. Vellets brønner og Danseplassen er med på å opprettholde 
historien og den sjarm som dette området har. Selv om helårsboligene sniker seg stadig nærmere og 
inn i Solbergskogen, burde områdets særpreg bli tatt vare på. 

Vi er kjent med at styret i Solbergskogen Vel ønsker å ha noen som ivaretar ansvar for brønnen. 
Dette ansvaret kan vi å ta på oss.  

Vår plan videre er å tømme brønnen for vann og ta ut alt som har falt ned i brønnen og gjøre den 
ren. Deretter trenger brønnens sider å utbedres, og lokket til brønnen repareres. 
Når brønnen er satt i stand ønsker vi å sette tilbake den gamle pumpen som er gjenfunnet og 
reparert. Vi ønsker å legge en slange fra brønnen til veien, som gir lettere tilgang på vannet. Det vil 
sannsynligvis ikke være brukbart som drikkevann, men til vanning i hager, vask av bil og liknende 
burde det være godt nok. Om det er ønskelig kan det tas en vannprøve for å få vite om vannet kan 
brukes i husholdninger, i en beredskaps situasjon.  

Jeg har snakket med nærmeste nabo til brønnen, om rydding av fellesområdet fra brønnen og ned til 
veien. Vi var enige om at området burde ryddes. Her vokser det noen trær som er kjekt å ta ned før 
de blir for store.  

Med hilsen  

Heidi Grønvold 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ronny og Heidi Grønvold 
Høybråtenstien 6 /Fjordveien 72 
1088 Oslo 

Oslo, 11.mai 2022 

Solbergskogen Vel 
styret v/  

Sak til årsmøte for Solbergskogen Veilag: Veiavgiften  

På sist møtet hadde vi en diskusjon angående veiavgiften. Den kunne ikke drøftes som en sak da den 
ikke var meldt inn til styret.  



Jeg ønsker det skal være en mulighet for individuell tilpasning av veiavgiften. Jeg har to saker 
vedrørende veilagets veiavgift som jeg ønsker å fremme som sak til generalforsamlingen. 

1. Alle som bruker veien som sin adkomst til sin eiendom, må bidra til vedlikehold av veien. 
På sist møte gikk det frem at for noen kan denne utgiften bli for stor. Spesielt med tanke på 
at veilaget ønsker å legge seg opp kapital for å muliggjøre asfaltering av veien en gang i 
fremtiden. 
Jeg ønsker at det skal være mulig for veilagets medlemmer å søke styret, og be om å få en 
redusert veiavgift for et år ad gangen. Veilaget må beslutte kriterier som styret skal vurdere 
utfra. Styret må videre få en fullmakt til å innvilge en slik søknad, noe jeg forstod det som de 
ikke hadde i dag. 
Jeg ønsker å fremme denne saken nå, slik at årsmøte kan ta stilling til om det skal utarbeides 
og fremmes nødvendige vedtektsendringer på neste års årsmøte. 
 

2. Solbergskogen Vel er regulert til et hytte-område. På tross av dette blir det fler og fler 
fastboende, og nå med tilknytning til vann og avløp vil det sikkert ikke bli færre. Jeg vil derfor 
fremsette et forslag om at vi innfører en differensiert veiavgift. En veiavgift for de som har 
behov for sommer og vintervedlikehold (snømåking og strøing), og en veiavgift for de som 
bare trenger sommervedlikehold.  

 
 

Med hilsen 

Heidi Grønvold 

 

3. Forslag til nye vedtekter/lover 

Lover for Solbergskogen Velforening 
 
Solbergskogen Velforening ble stiftet på konstituerende generalforsamling 18. august 1935. 
Det første lovoppsettet ble da vedtatt og senere revidert på generalforsamling 8. desember 
1940, deretter på årsmøter 23. august 1954, 19. juli 1969, 14. juni 1986, 29. juni 1991, 1. juli 
1995, 27. juni 1998, 19. juni 2004 og 16. juni 2007. 
 
§ 1 Generelt 
Solbergskogen Velforenings formål er å ivareta parselleiernes interesser, samt å arbeide for 
et godt og vennskapelig forhold mellom eierne til et felles beste.  
 
Velforeningen skal være upolitisk.  
 
Velforeningen er eier av og har ansvaret for samtlige veier inklusive grøfter, stikkveier 
strandstier og fellesarealer innenfor Solbergskogens område og har som et generelt mål at 
området presenterer seg estetisk utad. Velforeningen utvikler og vedlikeholder  
 

- veiene, jfr. de roller som tilligger et veilag slik dette er definert i veiloven 
(«veilagsoppgaver») 



- og fellesarealene i Solbergskogen («øvrige veloppgaver») 
 
Velforeningen ivaretar for øvrig de felles interesser parselleierne i egenskap av eiere har 
innenfor feltet og utad, overfor offentlige myndigheter og private, eventuelt i samarbeid 
med andre velforeninger.  
 
Velforeningen skal være medlem av Nesodden Velforening og derigjennom Vellenes 
Fellesorganisasjon. 

Foreningen står som mottaker av eventuell støtte fra Nesodden kommune og fellesvellet. 
 
§ 2 Medlemmers rettigheter og plikter. 
Veilaget har avtalt med velet at Solbergskogen Vel har alle rettigheter og plikter knyttet til 
veiene. Det er dermed ett felles årsmøte og ett styre for «veilagsoppgaver» og «øvrige 
veloppgaver». 

Alle henvendelser som ønskes behandlet av styret eller årsmøtet må sendes inn skriftlig. 

Medlemskap 

A) Pliktig medlemskap hva gjelder «veilag» 

Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via veiene, er 
pliktige medlemmer av velet for så vidt gjelder «veilagsoppgaver».  

- Hver boenhet / husstand anses som ett medlem.  
- Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Dersom en eiendom 

blir delt og den fradelte parsellen sokner til veien, har denne rett og plikt til å bli 
medlem.  

B. Frivillig medlemskap hva gjelder andre veloppgaver 

Medlemskap i Solbergskogen Velforening er frivillig, men kun gjennom medlemskap gis 
parselleier, parselleiers ektefelle/samboer eller et familiemedlem som parselleier 
bemyndiger, én stemme ved årsmøter.  

Velet registrerer navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder og registrert 
medlemskap. Kontaktinformasjonen oppbevares på en sikker måte og blir værende i 
foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benyttes kun for å informere 
medlemmene om foreningens aktiviteter. Velet skal slette informasjonen når det ikke lenger 
er behov for den. 
 
Medlemmenes forpliktelser og deltakelse 

Et hvert medlem er pliktig til å motta valg og yte sin bistand til velets fremgang. Uttredende 
styremedlemmer og medlemmer i andre verv har rett til å frasi seg verv for en så lang tid 
som vedkommende har fungert. 
 



Alle parselleiere må bidra til vedlikehold av veiene ved å betale en årlig avgift som fastsettes 
på årsmøtet (Jfr. veiloven). Veiavgiften skal kun benyttes til vedlikehold, opprustning av 
veiene og til snøbrøyting/strøing o.l. 
 
I tillegg er medlemmene pliktige til å vedlikeholde sin del av tilgrensende vei samt at 
tilsvarende grøfter holdes rene for vekster. Trær, grener og busker som hindrer 
fremkommelighet for kjøretøyer skal fjernes. 
 
Medlemmer som ikke bruker veiene eller som av andre grunner ikke har grunn til å betale 
full veiavgift til velet, kan søke styret om reduksjon eller fritak fra betalingsplikten. Søknad 
behandles og avgjøres av styret. Reduksjon og fritak kan maksimalt gis for to år av gangen. 
Dersom det er saklig grunn til det, for eksempel at medlemmet har tatt i bruk veien, kan 
styret oppheve reduksjonen eller fritaket før dispensasjonsperioden er utløpt. Ved evt. fritak 
for veikontingent/-avgift opphører i samme periode også medlemmets stemmerett for så 
vidt gjelder veispørsmål. 

Velets medlemmer skal ikke bruke veiene til parkering eller hensetting av biler eller annet, 
eller opplag av noen art. Et hvert medlem skal sørge for at parkeringsbehov dekkes på annen 
måte. 
 
Hvert år arrangeres det fellesdugnader vår og/eller høst etter styrets anvisninger. 
Parselleiere som av en eller annen grunn ikke kan eller vil møte på dugnad, skal yte et bidrag 
til felleskassen som fastsettes av styret. Det skal gis anledning til å bidra utenom 
dugnadstidene med samme antall dugnadstimer, etter avtale med styret. 
 
Ekstraordinære avgifter 
 
Medlemmer som ved egen eller leid spesiell transport skader vei, grøfter eller annenmanns 
eiendom plikter, jf. veiloven, å utbedre skadene umiddelbart.  
 
Medlemmer har også ansvar for å påtale erstatningsansvar og melde til styret evt. andres 
skade på velets veier og øvrig eiendom. 
 
Ved utbygging og annen virksomhet som er søknadspliktig eller av andre grunner vil belaste 
veiene slik at det kan forårsake behov for ekstraordinært vedlikehold, skal parselleier («Alle 
som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via veiene») inngå avtale 
med Velforeningen om bruk av veien. Befaring av veien gjennomføres før og etter arbeidet. 
Veiens tilstand før byggearbeidet starter skal dokumenteres med foto/video og en skriftlig 
oppsummering som signeres av begge parter. Tilstanden etter avsluttet byggearbeid 
dokumenteres på samme måte og skal danne grunnlag for å definere vedlikehold for 
istandsetting. Dersom andre mindre byggeprosjekter planlegges og det krever bruk av tyngre 
kjøretøy med akseltrykk over 6 tonn gjelder de samme reglene som for søknadspliktig 
utbygging. Parselleier er pliktig til å varsle Velet slik at overnevnte avtale kan etableres før 
anleggsstart. 
 
§ 3 Styrets sammensetning, rettigheter og plikter 
Styret består av 6 - 7 personer, herunder leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 – 3 øvrige 



styremedlemmer. Til styret kan bare velges parselleiere eller den som parselleier 
bemyndiger. 
 
Det skal tilstrebes at styret har representasjon både av helårsboende og hytteeiere og med 
tilknytning til ulike deler av Solbergskogen.  
 
Styret utpeker to representanter (som er fra styret eller utenom styret) som har veiene som 
bestemt ansvars- og oppfølgingsområde. Disse rapporterer til styret. 
 
Styremøte holdes når lederen finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer 
forlanger det. 
 
Fra alle styremøter føres protokoll som undertegnes av leder og sekretær. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede.  
 
Styret skal ivareta velforeningens interesser, spesielt ved å sørge for at veilys, veier, 
stikkveier, stier, strender og øvrige fellesarealer blir tilfredsstillende vedlikeholdt samt å 
gjennomføre de oppgaver årsmøtet pålegger styret.  
 
Investeringsprosjekter som innebærer kostnader utover 25 % av inntektsgrunnlaget for året 
for hhv veioppgaver/øvrige veloppgaver kan styret ikke iverksette uten forutgående 
prinsipiell beslutning av årsmøtet - med mindre tiltaket følger av en uforutsett situasjon og 
anses nødvendig å gjennomføre. 
 
Styret har ansvaret for at postkassestativene til enhver tid har gyldige kasser og 
navn/adresse. Ikke reglementerte kasser skal fjernes. 
 
Styret pålegges å sende medlemmene referat snarest mulig etter årsmøtet og krav om 
innbetaling av velkontingent/veiavgift. 
 
Styret gis anledning til å sanksjonere mot de medlemmer og ikke-medlemmer som unndrar 
seg sine pålagte forpliktelser på vei og grøft, ved å engasjere utenforstående arbeidskraft til 
nødvendig rydding/utbedring på parselleieres regning. 
 
Dette gjelder også der parselleier er forpliktet til utbedring av skader som nevnt i § 2. I begge 
sistnevnte tilfeller kan styret gå til inkasso om parselleier unndrar seg betalingsforpliktelsen. 
 
§ 4. Kontingent og veiavgift 
Velkontingent og veiavgift fastsettes av årsmøtet og betales innen 1. oktober.  
 
Velmedlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan miste sin stemmerett og 
andel av velets eiendeler. Styret avgjør dette. 
 
Utelatelse av betaling av veiavgiften innen tidsfristen kan medføre inkassoinndrivelse. 
 



Det skal føres særskilt regnskap for velkontingent og veiavgift. 
 
§ 5. Årsmøtet 
Årsmøtet er velforeningens høyeste myndighet og holdes mellom 15. juni og 15. august etter 
styrets nærmere bestemmelse. 
 
Senest to uker før årsmøtet skal innkallelse til møtet med dagsorden, årsberetning og 
årsregnskap sendes alle medlemmene. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret innen 15. mai. 
 
På årsmøtet velges: 
a) Foreningens styre, hvor valgene gjelder for to år. Det ene år velges leder og minst 2 
styremedlemmer. Det annet år velges nestleder og minst 2 styremedlemmer.  
b) To revisorer som hver har funksjonstid i to år, idet en revisor kan ut-tre det ene året, den 
annen det annet år. 
c) Valgkomité på tre medlemmer. Funksjonstid ett år. 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av 
medlemmene forlanger det. 
 
Alle beslutninger på årsmøtet, medlemsmøter og styremøter fattes med alminnelig flertall. I 
tilfelle stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Unntatt herfra er lovendringer 
som krever 2/3 flertall av de møtte stemmer. 
  
Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen. Ved 
vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen.  
 
 

Solbergskogen, 18. juni 2022 


