VEDTEKTER FOR SILDEVIKSVEIEN VEILAG
(Gjeldende vedtekter pr. 30.06.2013)

§ 1. Navn og formål



Veilagets navn: Sildeviksveien veilag (i disse vedtekter kalt veilaget).
Formål: Å ivareta interessen til Sildeviksveiens brukere, herunder også Lille Sildevik og Sandvikstien: 1, 2, 3, 5 og 7.

Note: Sandvikstien 2 og 5 betaler årsavgift, men forrige eiere har ikke betalt tidligere innskudd for oppgradering/ asfaltering til eiendommene.

§ 2. Vedtektenes grunnlag


Veglovens kapittel VII. Private vegar.

§ 3. Medlemmer



Medlemmer av veilaget er de som har eiendomsadresse Sildeviksveien, Lille Sildevik og Sandvikstien 1, 2, 3, 5 og 7.
Andre som kommer inn under veilovens §55.

§ 4. Årsmøte






Årsmøtet avholdes normalt i juni annet hvert år og innkalles skriftlig av styret. Vedlagt innkallingen ligger årsberetning
og regnskap.
Innkallingen sendes ut minst 3 uker før årsmøtet.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen den fristen som styret har kunngjort i innkallingen.
Årsmøtet skal bare behandle de saker som er oppført på dagsorden.
Fullmakter til årsmøtet skal være skriftlige og angi hvilke eiendommer de gjelder. Ingen kan inneha mer enn 3
fullmakter.

Dagsorden på årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter samt opptelling av stemmeberettigede.
2. Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet.
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Styrets årsberetning.
5. Revidert regnskap og styrets budsjettforslag.
6. Innkomne forslag.
7. Valg.
8. Fastsettelse av årskontingent for perioden.




Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall frammøtte medlemmer.
Alle vedtak gjøres med simpelt flertall og er bindende for veilagets medlemmer.
Avstemninger gjøres skriftlig dersom minst en av årsmøtedeltakerne ber om det.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte




Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller minst ¼ av medlemmene ber om det.
Innkalling med dagsorden for møtet skal gjøres kjent med minst 3 ukers varsel.
For saksbehandling og avstemning gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 6. Styret









Veilaget ledes av det valgte styret mellom årsmøtene.
Styret består av 5 medlemmer: Leder, kasserer og 3 styremedlemmer - fortrinnsvis en fra hver rode. Styrets medlemmer
velges for 4 år av gangen. Ved avstemninger og stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Leder, kasserer og revisor velges av årsmøtet med 2 års funksjonstid. Styret for øvrig konstituerer seg selv.
Styremøter avholdes etter behov, eller minst når 3 styremedlemmer krever det.
Styret skal avgjøre og prioritere årlig vedlikehold av veien.
Ved store utbedringer må plan og kostnadsoverslag for arbeidet legges fram for årsmøtet.
Styret skal sammenkalle til årlig dugnad.
Det skal føres referat fra hvert styremøte.
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§ 7. Økonomi.


Veilagets midler forvaltes av styret. Regnskapet revideres av revisor valgt på årsmøtet.

§ 8. Ekstraordinær slitasje.






Tungtransport er definert som transport som overskrider 6T aksellast.
All tungtransport skal klareres med styret, og det skal avtales befaring før og etter at tungtransporten har funnet
sted.
Dersom en av medlemmene (eller andres) bruk av veien medfører ekstraordinær slitasje, for eksempel i
forbindelse med byggearbeider etc., plikter vedkommende å sette veien tilbake til den stand den hadde før
skaden oppstod.
Styret kan utbedre skade på veien på medlemmenes regning, hvis ikke medlemmene ordner opp etter seg.
Hvis ikke medlemmene ordner opp etter seg, kan styret utbedre skade på veien på medlemmenes regning.

§ 9. Vedtektsendringer.


Disse vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Siste vedtektsendring er gjort på ordinært årsmøte 30.06.2013.
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