VEDTEKTER FOR
ALTEVATN HYTTE-_ OG BÅTEIERFORENING/INKLUDERT
PARKERINGSORDNINGEN
Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 21.04.2016.

§ 1
Altevatn hytte- og båteierforening har som formål å ivareta interesser og rettigheter som
medlemmene har i fellesskap i Altevassområdet ved :
a.
b.

c.

å søke å samle alle hytte – og båteiere som medlemmer av foreninga.
å arbeide for at forholdene legges best mulig til rette for de som eier og bruker hytter og båter i
Altevassområdet. Dette arbeidet omfatter først og fremst området rundt Toppen, båthavna,
parkeringsplasser og veier og områder i hyttefeltene. Foreninga vil også arbeide for medlemmenes
interesser i resten av Altevassområdet
å samarbeide med andre foreninger som har felles interesser i Altevassområdet.

§2
Foreninga ledes av et styre på 6 medlemmer som velges på årsmøtet.
Leder velges ved særskilt valg for 1 år om gangen.
Kasserer og sekretær velges ved særskilt valg for 2 år
Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år
Forretningsfører (kasserer) parkeringsordninga velges særskilt for 2 år av gangen
Leder parkeringsordninga velges ved særskilt valg for 2 år.
På årsmøtet velges det 2 varamedlemmer til styret for 1 år. 1 revisor med 1 varamedlem velges for 2 år.
Til parkeringsordninga velges 2 medlemmer for 2 år.
Valgkomite på 3 medl som rullerer.
Foreninga kan opprette utvalg med egne medlemmer som har rapporteringsplikt til foreningas styre.

§3
1. Leder av parkeringsordningens primære oppgave er å bestyre en avgiftsbasert
parkeringsordning for Altevassområdet. I tillegg vil ordninga ha 2 medlemmer for å ivareta
oppgaver som naturlig har tilknytning til parkeringsordninga.
2. Avtaler med entreprenører og andre som har med ordninga å gjøre inngås av styret.
3. Parkeringsordningas regnskap er atskilt fra foreningas, har egen bankkonto og drifta
forutsettes å være selvfinansierende.

§4
Som naturlige samarbeidspartnere i området er Bardu JFF, Bardu motorferdselforening og
Norsk Caravan Club avd. Bardu og omegn. Styret innkaller til møte en gang i året.
Primært møter leder og nestleder.

§5
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Møtet skal kunngjøres i god tid og senest 3 uker
før møtet blir avholdt.
På årsmøtet framlegges det årsmelding og revidert regnskap inkludert regnskap for utvalgene.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være skriftlig innsendt til styret senest 14 dager før
avholdelse av årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

§6
Medlemskontingent for påfølgende år fastsettes av årsmøtet for hvert år. Medlemmer som ikke
har betalt sin kontingent innen fastsatt tidsfrist, strykes som medlem.

§7
Medlemsmøte holdes så ofte styret finner det påkrevet, eller blir forlangt av minst 1/3 av
medlemmene.
§8
Foreningas medlemmer forplikter seg til å verne om skog og naturverdier.
Foreningas medlemmer skal så langt råd er, arbeide for å holde det ryddig og pent rundt
hytter, naust, langs veier og stier samt ellers i Altevassområdet.

§9
Alle utbetalinger skal anvises av leder, i dennes fravær nestleder, før utbetaling finner sted.

§ 10
Hvis foreninga etter 2 påfølgende årsmøter besluttes oppløst, kreves minst 2/3 flertall.
Foreningas eventuelle eiendeler blir da å anvende i samsvar med de vedtak som blir fattet.
Midlene skal i alle tilfelle brukes slik at de faller foreningas formål til gode.

§ 11
Styrets leder, nestleder og sekretær undertegner på foreningas vegne. 2 av disse i fellesskap
forplikter foreninga ved sin underskrift.

§ 12
Forandring av disse vedtekter kan bare skje på årsmøtet og med 2/3 flertall.

