
Vedtekter for 

 

Svatsum Vegvedlikeholdsforening (SVV) 
 

1 Medlemskap 

Foreningen er åpen for alle veglag i området som ønsker å være med på samarbeidet. Det er en 

forutsetning av alle medlemmene er fellesveger med gjeldende vedtekter. Vurdering av hvert enkelt 

medlem tilligger styret i SVV. 

 

2 Formål 

SVV skal bistå de enkelte veglag med å organisere tiltak på vegene til alle årstider. Tiltak vil til enhver 

tid være frivillig for hver veg. Tiltak kan foreslås både fra enkeltveger og styret i SVV. 

SVV kan også på forespørsel gjennomføre administrative rutiner for medlemmene så som 

naturskadesaker, inkasso mm. 

SVV kan overlates ansvaret for stenging av enkeltveger etter vedtak i den enkelte vegforening.  

 

3 Styret og årsmøte 

SVV ledes av ett styre på minimum 3 personer. Styret skal settes sammen slik at alle vegforeninger er 

representert med en person i styret. Ett styremedlem kan representere flere vegforeninger. 

Styret med leder velges av årsmøte.  

Årsmøte med valg holdes når dette kreves av enten ett styremedlem eller ett medlem (en 

vegforening). 

Årsmøte skal innkalles med 14 dagers varsel.  

Årsmøtet skal:  

-godkjenne årsmelding og regnskapsoversikt 

-behandle foreslåtte fellestiltak 

-foreta valg ihht over 

-bestemme eventuell godtgjørelse til styremedlemmer 

 

4 Bank 

De enkelte vegers midler oppbevares fortrinnsvis på adskilte bankkonti der de respektive styrer har 

tilgang. SVVs felles/driftskonto disponeres av ett av SVVs styremedlemmer. 

 

5 Tvister 

Tvister og forhold som reiser seg i vedlikeholdssfellesskapet avgjøres ved voldgift. Hver av partene 

oppnevner en voldgiftsmann. Tredje medlem/formann er skogbrukssjefen i kommunen. 

 

6 Ikrafttredelse 

Disse vedtekter gjelder straks de er underskrevet av de frammøtte. 

Medlemskapet kan sies opp av den enkelte vegforening med ett års varsel. 

 

7 Avvikling 

Vedtekter kan endres og foreningen kan oppløses og avvikles i årsmøte etter 2/3 stemmer blant de 

frammøtte. Forslag og dette skal i såfall framgå av innkalling. Felles midler blir i ett slik tilfelle å 

overføre ett allmennyttig formål. 
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