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ALTERNATIV A 
 
Etter dagens vedtekter lyder §3 slik: 

 
§ 3 

Foreningen skal ledes av et styre på mellom 10 og 12 medlemmer.  Styret skal søkes 
sammensatt slik at de enkelte områdene på Kvamskogen er representert i styret.    
Styremedlemmene velges på årsmøtet for et tidsrom av to år, subsidiært ett år.  Det 
valgte styret konstituerer seg selv, herunder utnevnes leder, nestleder, kasserer og 
sekretær.  Styret fastsetter / godkjenner godtgjørelse for leder, kasserer og sekretær.  
Styret kan engasjere ekstern kasserer, i stedet for å utnevne styremedlem.   

  
Valgkomiteen, som skal bestå av to personer, velges på årsmøte for et tidsrom av ett 
år. 

 
Som foreslås endret til: 

 
 

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKT, §3, FOR KVAMSKOGEN VEL PÅ ÅRSMØTE 2017 
 

§ 3 

Foreningen skal ledes av et styre på 6-7 medlemmer. Styret skal sammensettes slik at  
-  ett medlem er fra Kleivenområdet 
-  ett fra Leiteområdet 
-  ett fra Gråsteindalen / Røyrliområdet / Kvinnhovden 
-  ett fra Furedalsområdet  
-  ett fra Mødalsområdet / Aarhusfeltet 
-  ett fra Byrkjeseterområdet / Tokagjelområdet 
-  eventuelt ett medlem fra et område som ikke er representert ovenfor 
 Medlemmet fra Kleiven- og Leiteområdet må ha parkeringsplass på h. h. v. Kleiven -
og Leiteplassen.   
 
For å ivareta parkeringen på våre to parkeringsplasser, Kleiven- og Leiteplassen, skal 
styremedlemmene fra disse to områdene være medlem i parkeringsutvalget sammen 
med styreleder, evt. nestleder.  Parkeringsutvalget velger selv sin leder, som må ha 
parkering på en av plassene. 
 
Styremedlemmene velges på årsmøtet for et tidsrom av to år, subsidiært ett år.  Det 
valgte styret konstituerer seg selv, herunder utnevnes leder, nestleder, kasserer og 
sekretær.  
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer møter. Ved stemmelikhet er 
leders stemme avgjørende.  
Årsmøtet fastsetter / godkjenner godtgjørelse for leder, kasserer og sekretær etter 
forslag fra styret.   
  
Valgkomiteen, som skal bestå av to personer, velges på årsmøte for et tidsrom av ett 
år. 
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Begrunnelse: 
 
 
Vedtektsendring på §3 for Kvamskogen Vel  kommer som en følge av uttrykt ønske på 
årsmøte 2016 om ytterligere reduksjon av antall styremedlemmer. 
 I gjeldende vedtekt, §3, ligger det et ønske om å bestrebe fordeling av styremedlemmer over 
hele Kvamskogen. Ved reduksjon av antall styremedlemmer er det enda viktigere å sikre en 
god representasjon over hele Kvamskogen. Vi har derfor tatt utgangspunkt i de mest aktuelle 
områdene. Ved fremtidige endringer av hyttekonsentrasjoner på Kvamskogen er det naturlig 
å revidere vedtektene.  
 
Samtidig er det meget viktig å sikre representasjon i styret fra de to parkeringsplassene til 
foreningen. Det er avgjørende at de sitter der beslutninger og viktige saker blir behandlet. Vi 
har derfor satt krav om at styremedlem fra Kleiven og Leite skal ha parkering på våre plasser.   
 
Vi mener det bør settes krav til beslutningsdyktighet for styret, og derfor har vi satt krav om 
at minst 4 styremedlemmer må være tilstede. Vi mener at styreleder bør ha dobbelstemme 
for å løse saker som har stemmelikhet. 
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