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Vedtekter 
Revidert på årsmøtet den 07. Sep 2019 

 
1. Formål 

Nordfjellstølen Hytteeierforening (heretter kalt NHF) har til formål å ivareta 
medlemmenes interesser overfor grunneiere, myndigheter, foreninger og blant 
annet arbeide for at hytteeierne får tilrettelagt en infrastruktur som er i samsvar 
med medlemmenes ønsker og samfunnets utvikling. 

2. Medlemskap 

Rett til medlemskap har den som eier eller bygsler hyttetomt på 
reguleringsområdet Nordfjellstølen. På årsmøtet og medlemsmøter har hvert 
bruksnummer en stemme når kontingenten til NHF er betalt. Kontingenten 
fastsettes av årsmøtet. 
Foreningen kan samarbeide eller slutte seg til upolitiske foreninger hvis det er til 
støtte for arbeidet i NHF. En slik deltagelse besluttes av årsmøtet gjennom to 
tredjedelers flertall. 

3. Årsmøte 

A. Årsmøtet er NHF’s høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes en 
gang pr år og innkalles med 2 måneders varsel.  

B. Innkomne forslag må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte. 

C. Foreningen kan ikke forplikte medlemmene økonomisk eller juridisk i 
forhold som gjelder NHFs virkeområde med mindre styret er gitt særskilt 
fullmakt i en konkret sak gjennom 2/3 flertall på årsmøtet. Det er et krav at 
minimum ½ av medlemmene er representert, personlig eller med 
fullmakter i saker hvor medlemmene forpliktes. Totalt kan årsmøtet 
forplikte foreningens medlemmer i sum totalt med 2 G. 

D. Det er en stemme per bruksnummer. Stemme kan også avgis ved 
dokumentert fullmakt. Antall fullmakter som kan gis til en hytte er 
begrenset til maksimal 3 fullmakter per hytte. 

E. Årsmøtet behandler: 

1. Valg av møteleder 

2. Valg av 2 møtereferenter 

3. Styrets beretning 

4. Regnskap 

5. Fastsette kontingent for 1 år 

6. Innkomne forslag, fra medlemmer og styret 
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F. Valg av:  

1. Styreleder 

2. 3 styremedlemmer 

3. 1 varamedlem til styret, har møterett og tiltrer forhandlingene i 
styret ved fravær 

4. 1 revisor 

5. 3 medlemmer til valgkomitéen 

G. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen i turnus med 2 og 2 for å 
sikre kontinuitet. Styret konstituerer seg selv.  

H. Et av styremedlemmene er NHF’s representant i Veglaget for Vegen 
Kælvbakklie – Nordfjeldstølen. 
Styrets andre medlemmer er vara til representasjonen i Veglaget. 

I. Årsmøteforhandlingene protokolleres i styreprotokollen og underskrives 
av de 2 valgte referenter. Referatet tilsendes medlemmene.  

4. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst to i styret krever det. 
Gjennomføring og frist for innkalling er den samme som for ordinært årsmøte. 
Sakslisten skal stå i innkallingen. Vedtak kan kun gjøres i de sakene som er listet i 
innkallingen. 

5. Styret i NHF 

A. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede.  
Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt stemme. 

B. Styremøter innkalles når styreleder anser det ønskelig, eller når dette 
ønskes av et eller flere styremedlemmer. 

C. Styret kan ikke forplikte foreningen økonomisk utover kontingenten med 
mindre det foreligger en særskilt fullmakt fra årsmøtet. 

D. Styret innkaller til medlemsmøte når det er ønskelig. 

E. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger, 
protokollen skal godkjennes av de tilstedeværende styremedlemmer. 

6. Endring av vedtekter 

Endring av vedtektene for NHF kan kun skje på årsmøtet og med minst 2/3 flertall 
av de fremmøtte medlemmer.  

7. Oppløsning 

Oppløsning av NHF kan kun skje etter ønske av 2/3 av medlemmene. 

 


