Sakspapirer til årsmøte for
2020 og 2021 - Sandøya Vel
Gymsalen – Sandøya montessoriskole,

onsdag 23. mars 2022 kl 18.30.

Agenda for årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av innkalling
Konstituering
Årsmelding (sendes ut)
Regnskap (legges fram på møtet)
Innkomne forslag (sendes ut)
1. Badehus/badstue på Sandøya - Forslag til etterbruk av fergekaia.
2. Søknad til Sandøya velforening - oppgradering av lekeplass
3. Innkjøp av nye bord til gymsalen
6. Kontingent (legges fram på møtet)
7. Budsjett (legges fram på møtet)
8. Valg (legges fram på møtet pga sykdom)

3. Årsmelding for Sandøya vel – 2020 og 2021
Pandemi
Årene årsmelding gjelder for har vært sterkt preget av Covid-19. Det har vært vanskelig å
gjennomføre møter og de aktiviteter vi har ønsket for Sandøyas befolkning og medlemmene.
Årsmøte for 2020
Det ble ikke avholdt årsmøte for 2020 i 2021 på grunn av smittesituasjonen og de nasjonale
anbefalingene. Styret vurdert å avholde møtet digitalt, men ettersom medlemmene måtte stemme
over ulike forslag mente styret det ble vanskelig å gjennomføre årsmøte digitalt. Styret hadde som
intensjon å innkalle til fysisk årsmøte så snart det ble mulig. Men da det tok tid før situasjonen bedret
seg, har styret valgt å bli sittende til mars 2022 uten å gjennomføre et årsmøte høsten 2021.
Styret sendte ut informasjon om dette sammen med giroen for 2021 der en oppfordret de som
hadde innsigelser eller innspill på dette kunne ta kontakt med styret. Styret fikk ingen innsigelser på
hvordan vi løste situasjonen.

Møter og arrangementer
Styremøter
Det har vært avholdt 18 styremøter i perioden. Møtene er gjennomført digitalt, ute eller på Sandøya
montessoriskole alt etter hva smittesituasjonen tilsa. (2020 – 6, 2021 – 9, 2022 – 3 styremøter)
Medlemsmøter
Det har i perioden vært avholdt 2 medlemsmøter, der ett ble avholdt digitalt på grunn av
koronasituasjonen.
•
•

29. desember 2020 om nye fergeleier på Sandøya og i Brevik. Svært mange deltok på møtet
midt i romjula, noe som tydelig viser hvor viktig denne saken er for oss her på Sandøya.
24. november 2021 der temaene var bistro, fergesaken og hva skal gjøres med det gamle
fergeleiet. Det skulle være deltakere fra Porsgrunn kommune på møtet også, men de meldte
forfall rett før.

Andre møter
Leder eller andre i styret har i tillegg deltatt på ulike møter, blant annet:
•
•
•
•
•
•

•
•

Møter og befaringer ang nye fergeleier (se lengre ned)
Møter med Brevik fergeselskap
Møter ang bisto på Sandøya sammen med Tormod og Vivi-Ann Eek, Porsgrunn kommune og
Sandøya båtforening.
Pressemøte i forbindelse med fyrverkeri fra Breviksbrua
Møte med Sandøya båtforening og Sandøya førstehjelpslag ang ambulansebrygge på
Sandøya.
Møte 28. oktober 2020 med rådmann i Porsgrunn kommune og politikere som bor på
Sandøya Rådmann Per Wold orienterte om dagens situasjon for Porsgrunn kommune,
deriblant ny ferge og fergeleie.
Vertskap for sommeravslutningen til rådmann i Porsgrunn kommune og hans stab i juni 2021
Møter med Sandøya Montessoriskole om bruk av skolen

Arrangementer
På grunn av Covid-19 situasjonen er det mange av de faste aktivitetene som Velet arrangerer ikke
blitt gjennomført.
Styret skulle ha etablert en arrangementskomite, men dette er ikke gjort da det har vært få
arrangementer som kunne vært gjennomført. Det har for eksempel ikke vært avholdt St.Hansfeiring,
juletrefester eller fakkeltog på nyttårsaftene i 2020 eller 2021 på grunn av pandemien. Styret valgte
derfor å bli med og støtte felles fyrverkeri fra Breviksbroa i 2020 og 2021.
I november 21 ble det gjennomført med Høstfest med 40 til stede, som koste seg mens Happy Few
spilte.

I årsmøteperioden har styret i tillegg jobbet med:
Samarbeid med Brevik fergeselskap
Styret har hatt jevnlig kontakt med Brevik fergeselskap. Brevik fergeselskap har vært opptatt av å ha
et godt samarbeid med velforeningen. Saker som har vært på agendaen rutetilbud, økte billettpriser
og blitt orientert om delvis reduksjon av billettpriser for bil i 2022, og ikke minst ny ferge og fergeleie.

Ny ferge og nye fergeleier
Det har vært til tider hektisk møteaktivitet i forbindelse med nytt fergeleie på Sandøya. Det har blant
annet vært gjennomført:
•

•
•

•
•
•

Befaring 3. juni 2020 på moloen på Sandøya vedr. reguleringsplan for ny ferjekai på Sandøya.
På befaringen deltok også Sandøya båtforening sammen med Brevik fergeselskap, Porsgrunn
kommune og Feste landskap / Arkitektur. På befaringen ga vi innspill til nærmiljøhensyn i
planområdet og i nærheten
Styremøte 21. desember 2020 for å forberede seg til møte med Porsgrunn kommune
Møte 22. desember 2020 med Porsgrunn kommunen v/utbyggingssjef Terje Madsen og
kommunalsjef Per Sortedal ang. nye fergeleier i Brevik og på Sandøya og mulighet for å
levere høringsuttalelse til saken.
Digitalt allmøte 29.12.2020 om nye fergeleier på Sandøya og i Brevik.
Styremøte 3. januar 2021 ang uttalelse fra Sandøya Vel til sak 20/17109 (om valg av ferjeleier
på Sandøya og i Brevik) – sendt 3.1.2021
Møter og befaring 3. februar 2021 med politikere i forbindelse med nytt fergeleie på Sandøya

Etter den hektiske møteaktivitet i jula 2020 leverte vi høringsuttalelse til sak 20/17109 (om valg av
ferjeleier på Sandøya og i Brevik) der vi satte søkelys på:
•
•
•
•
•
•
•

Sandøyas befolkning er uenige i rådmannens vurdering at Alternativ S1 er «godt nok».
Barna våre har krav på en sikker skolevei.
Det nye ferjeleiet må sikre god fremkommelighet for ambulanse og brannbiler, samt for
kjørende passasjerer og nyttetrafikk.
Personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter her som i resten av kommunen.
Sandøyas beboere må ha tilgang på faste parkeringsplasser i Brevik.
Det er ønskelig med så kort tid uten bilferje som mulig.
Ny ferje og ny infrastruktur må ikke medføre en varig reduksjon i ferjetilbudet eller økte
priser.

I den videre saksgangen leverte vi også høringsinnspill til detaljregulering av Sandøya ferjekai på
moloen på Sandøya.

Parkering i Brevik og trafikk på Sandøya
Styret har fått flere henvendelser som går på parkering i Brevik både på Englandsbrygga og handicapplassene ved fergeleiet. Vi har også fått flere henvendelser i forbindelse med trafikksikkerhet på
Sandøya, og særlig at fartsgrensene ikke overholdes.
Handicapplassene ved fergeleiet er ikke egnet for alle brukerne. Dette er tatt opp med Porsgrunn
kommune, og tatt opp i samarbeidsrådet for personer med funksjonsnedsettelser. Siden det skal
etableres nytt fergeleie gjøres det ikke noe med plassene nå.
Styret har vært i kontakt med Grenland havn for å etterspørre flere ladestasjoner for EL-biler i Brevik
samt å sikre Sandøya nye parkeringsplasser når nytt fergeleie kommer i Brevik. Det er usikkert om
øyas parkeringsplasser vil erstattes, og inntil videre jobbes det ikke med flere ladeplasser før nytt
fergeleie er etablert.
Når det gjelder trafikksikkerhet på Sandøya har styret hatt fokus på vegetasjon som kan hindre sikt i
kryss. I tillegg har styret jobbet for å lage fartshindringer enkelte steder da kjøres mye høyere enn
fartsgrensen på 30 km/t noen steder. Fartshindringene styret har ønsket var fartsdump eller sette ut
blomsterkasser. Porsgrunn kommune v/Kommunalteknikk ønsker ikke å etablere permanente
fartshindringer på Sandøya, så velforeningen må evt stå for dette selv.

Skolebygningene/samfunnshuset
Oppussing
Etter flere års arbeid mot Porsgrunn kommune for å få kritisk vedlikehold av skolen, ble det endelig
sommeren 2020 skiftet tak, skiftet vindu og malt. Knut Grønvold og Stein Haugland har vært store
pådrivere til at dette til slutt ble gjort.
Velkjøkkenet
Det viser seg at mye av det som var på kjøkkenet er blitt borte gjennom årene, og styret har supplert
med nytt blant annet ny kaffetrakter og ulike kjøkkenredskapet. Oppvaskmaskinen på kjøkkenet skal
skiftes våren 2022.
Bord i gymsalen
Bordene i gymsalen er ofte gjenstand for hard bruk, og bør skiftes ut.
Uteområdene ved skolen
Ballbingen er blitt reparert. Også Gråtassen har fått en ansiktsløftning etter at den er blitt malt opp
igjen av Kjersti Madsen (med støtte fra velet).
Sandøya idrettslag har etablert tuftepark ved ballbingen.
Dessverre er lekeplassen ved skolen i dårlig forfatning og flere av lekeapparatene er blitt fjernet.
Styret har laget et permanent sted for å ha juletreet ved skolen, og for jobbet for å rette opp
skøytebanen før den ble sprøytet vinteren 2021, men vinteren kom før arbeidet ble gjort.
Lysene rundt skolen, særlig de rundt banen og ballbingen er utfordring på høsten da de har vært
vanskelig å tidsstyre. Styret har sammen med flere vært i kontakt med kommunen for å se om det er
mulig å løse dette på en bedre måte.

Ambulansebrygge på Sandøya
Vi har i samarbeid med Sandøya førstehjelpslag sendt Porsgrunn kommune søknad om økonomiske
midler til tilpasset anløp for bårelandgang i moloen på Sandøya. Også båtforening stiller seg bak
søknaden om å få en tilfredsstillende løsning for å hente akuttpasienter på øya.

Renovasjon ved fergeleiet
Ved fergeleie er det av Renovasjon i Grenland (Rig) plassert ut hytterenovasjon. Dunkene som står
her for glass og metall er lette, og kan fort trille i vinden. Vi har jobbet for at det skulle komme andre
dunker her, slik at ikke dagens blåses ned i fjæra og glass knuses i naturen. Dessverre er vi ikke i mål
med å få endret dunkene.

Toalett for turister
Velforeningen er med og betaler for daglig drift av toalettet i båtforeningens sanitæranlegg. Styret
har derfor arbeidet for å gjøre dette mer kjent at det er åpent og tilgjengelig for alle, ved å henge opp
plakat ved Grunntunga.

Støtte til andre foreninger på øya
Flere foreninger på øya har søkt velforeningen om støtte til deres aktivitet. Velforeningen har støttet
SØRF (SandØyaRytmeFabrikk) slik at de skal kunne gjøre filmopptak/streaming fra containeren og
støttet Grønn øy til aktiviteter.
I tillegg har resterende midler fra 60+ blitt gitt til aktiviteter i Sandøya pensjonistforening.

Sandøyaprisen
Det er blitt delt ut 2 Sandøyapriser i perioden:
1. Else og Leif Eriksen for 2020
Sandøyaprisen for 2020 tildeles Else og Leif Eriksen for deres lange innsats for å gjøre
Sandøya til et bedre sted å bo! Enten det har vært som drivere av gamle butikken, i
foreningslivet på øya eller gjennom å skape et forsamlingslokale for hele øya med
Strandstua.
Prisen skulle vært delt ut fysisk i 2020, men pga pandemien ble det utsatt en rekke ganger.
Lørdag 20. februar 2021 ble prisen utdelt.
2. Rolf Harry Tande for 2021.
Prisen tildeles Rolf Harry Tande for hans enorme innsats for Sandøya enten det har vært
gjennom engasjement i førstehjelpslaget, brannvernet, bedehuset, skolen, sprøyting av
skøytebanen, politikken eller bystyret.
Prisen ble utdelt på medlemsmøte 24. november 2021.

Nettside og Facebook
Velet har laget ny Internettside med følgende adresse: www.sandoyavedbrevik.com. I tillegg har
velet Facebook-siden Sandøya vel, som i år er 10 år gammel.

5. Innkomne forslag
Sak 5.1

Badehus/badstue på Sandøya - Forslag til etterbruk av fergekaia.

Fra Nina Odegard, Øyvind Risberg, Arve Nilsen, Grete Rokstad, Erik Rosness, Laurie Vestøl

Badehus/badstue på Sandøya - Forslag til etterbruk av fergekaia.
Sandøya vel og Porsgrunn kommune har etterlyst forslag til etterbruk av nåværende fergekai.
I den sammenhengen vil vi foreslå et badehus og badstue med et fellesområde for bading rundt
venterom og nåværende brygge. I tilknytning til badeplassen ser vi for oss en møteplass for alle.
Mulige elementer kan være bålplass, stupebrett, landingsplass for kajakk. Det skal fortsatt være
mulig å legge til for større båter ved kaia.
Hovedmotivasjonen er å skape noe sosialt som alle på øya kan ha glede av, med mulighet for fysisk
aktivitet og velvære.
Vi ønsker å lufte stemningen blant medlemmene for å forankre dette i velet før vi eventuelt arbeider
videre med forslaget. Ved en positiv respons vil vi i første omgang ta kontakt med kommunen,
naboer og eiere i området før vi tenker konkret videre.
Vi ønsker å etablere en arbeidsgruppe under velet som også samarbeider med idrettslaget og andre
som kunne være interessert.

Styrets vurdering:
Bystyret i Porsgrunn kommune vedtok under behandlingen 11. februar 2021 av lokalisering og
bygging av landbasert infrastruktur for ny ferge at «Dagens område ved kommunebrygga sikres for
allmenn fri ferdsel, tilrettelegges for bading mm. Utforming gjøres i samarbeid med Sandøya vel.»
Styret er positivitet til initiativet, og støtter forslaget med å etablere en arbeidsgruppe under velet
som også samarbeider med idrettslaget og andre som kunne være interessert. Styret anbefaler at
arbeidsgruppen utarbeider en plan for etterbruk av nåværende ferjekai inklusive kostnader.
Forslaget legges fram for øyas befolkning for vurdering.
Det bør jobbes for at Porsgrunn kommune finansierer kostnadene for ny bruk av nåværende ferjekai.

Forslag til vedtak:
Det etableres en arbeidsgruppe under velet som også samarbeider med idrettslaget og andre som
kan være interessert. Arbeidsgruppen utarbeider en plan for etterbruk av nåværende ferjekai
inklusive kostnader. Forslaget legges fram for øyas befolkning for vurdering.

Sak 5.2 Søknad til Sandøya velforening oppgradering av lekeplass
Fra FAU - Sandøya Montessoriskole v/ Elisabeth Endresen
Representant, FAU

Søknad til Sandøya velforening
Lekeplassen ved skole og barnehage har lenge hatt flere
behov for oppgraderinger. Blant annet er lekehuset
fjernet (utslitt/ødelagt). Lekeplassen er åpen for allmenn
bruk og blir utsatt for mye slitasje. Vi i FAU ser et behov
for oppgradering, men har ikke nok midler til å få til dette
alene. Lekeplassen bidrar til et godt miljø på Sandøya og
er et naturlig samlingspunkt.
FAU søker om bistand fra Velforeningen til nytt lekeapparat
for de minste barna, “Kong Sverres Borg”. Vi har valgt
produsenten SØVE, som er en bærekraftig bedrift med
tilholdssted i Telemark. Bilde og spesifikasjoner følger.
Apparatet gir god balanse- og klatretrening, har en sklie og en
slags “butikkløsning” i basen som innbyr til samspill/lek for
flere barn samtidig. Apparatet er Svanemerket og møter krav
til sikkerhet.
Søknadsbeløp: Kr. 60.000,- eks mva
Bidrag fra FAU: Kr. 7.200,- eks mva
Total pris: Kr. 67.200,- eks mva

Styrets vurdering
Styret er enig i at lekeplassen ved barnehagen og skolen bør oppgraderes. Men styret ønsker at det
utarbeides en helhetlig plan for lekeområdet slik at det ikke kjøpes inn nye apparat uten at det inngår
i en samlet vurdering. Nye apparat bør være i tråd med denne planen. Planen bør utarbeides av FAU,
Montessoriforeningen og velforeningen i samarbeid. Porsgrunn kommune må også tas med.
Finansieringen av oppgraderingen bør det søkes ekstern støtte til, blant annet kan en søke hos Olav
Thons fond, Sparebankstiftelsen Telemark Grenland, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebank Sør,
Gjensidigestiftelsen, TA, PD og Porsgrunn kommune.
Styret mener at velforening kan støtte oppgraderingen av lekeplassen med en kostnadsramme på
25.000 kr.

Forslag til vedtak:
Det utarbeides en helhetlig plan for lekeområdet rundt skolen og barnehagen. Planen utarbeides av
FAU, Montessoriforeningen og velforeningen i samarbeid.
Velforeningen støtter oppgraderingen av lekeplassen med en kostnadsramme på 25.000 kr.

Sak 5.3 Innkjøp av nye bord til gymsalen
Fra styret

Innkjøp av nye bord til gymsalen
Bordene som er i gymsalen utsettes for hard bruk. De er gamle og slitte, og flere av dem mangler
lister ol. Det bør kjøpes inn nye. Nye bord må være lette og håndtere, være sammenleggbare samt å
kunne stables i vognene under scenen.
Styret forslår at det kjøpes inn nye bord til gymsalen med en kostnadsramme på inntil 10.000 kr.

Forslag til vedtak:
Velforeningen kjøper inn nye bord til gymsalen med en kostnadsramme på inntil 10.000 kr

Vedtekter
for Sandøya Velforening
Godkjent i ekstraordinært årsmøte 18.04.02. Endret på årsmøtet 14.3.2019.

§1 Navn
1.1 Foreningens navn er Sandøya Velforening.
§2 Formål og virkemidler
2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og
fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig
2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og
andre offentlige instanser.
2.5 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.
§3 Velforeningens geografiske område
3.1 Velforeningens område er Sandøya.
§4 Juridisk person
4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§5 Medlemskap
5.1 Enhver som bor eller har eiendom, herunder hytte, innen området kan bli medlem og medlemskap
fastsettes pr. husstand. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til
enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha
stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.
§6 Kontingent
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt
sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.
§7 Årsmøte
7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned.
Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen
den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være
tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt
opp på innkallingen.
7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer
som møter og alle beboere over 16 år kan avgi stemme. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan
skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

7.3 Årsmøtet behandler:
• Årsmelding
• Revisorbekreftet regnskap
• Innkomne forslag
• Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
• Valg av:
leder (særskilt valg)
fem styremedlemmer
to varamedlemmer
to revisorer
Valgkomité på tre medlemmer
Eventuelle komitéer (arrangementskomité)
7.4 Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigenten behøver ikke være medlem i
foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – gjøres kjent for samtlige
medlemmer.
7.5 Leder velges for ett år og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to
styremedlemmer for ett år, slik at minst to er på valg hvert år. Det er ønskelig at minst et styremedlem
representerer ungdomsgruppa. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges. Ingen
kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.
7.6 Stemmegivning på årsmøtet: med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer ansees som ikke avgitt. Avstemming gjøres
skriftlig dersom et medlem krever det. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare
foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn
det som skal velges, teller ikke og stemmene skal ansees som ikke avgitt.
7.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis
ikke vedtektene bestemmer noe annet.
7.8 Revisorene og valgkomitéen rapporterer direkte til årsmøtet.
§8 Ekstraordinært årsmøte
8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 medlemmer kommer
med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr.§7.
Innkallingsfristen er minst 14 dager.
§9 Medlemsmøter
9.1 medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal
avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.
§10 Velforeningens ledelse
10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Varamedlemmene anmodes om å møte på samtlige styremøter.
10.2 Styret skal
• iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
• stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
• forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
• etter behov oppnevne komitéer eller personer til å løse spesielle oppgaver
• etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
• representere foreningen utad
10.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså
alle dissenser som forlanges protokollert.
10.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å
bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før
utbetaling. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12. Ved kassererskifte skal det overleveres et revidert regnskap.
10.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblandt leder og nestleder, er til stede.
Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
§11 Vedtektsendringer
11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtaes på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.
§12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.
12.1 Oppløsningen av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket
gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan
velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
12.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å
fremme på en måte som bestemmes av årsmøtet i forbindelse med oppløsningen. Ingen medlemmer har krav
på foreningens midler eller andel av disse.
12.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen ansees ikke som oppløsning. Vedtak og
sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendringer (§11) Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det
innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

