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ALTERNATIV B
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:

Til årsmøtet i Kvamskogen Vel 2017
Det vises til gjeldende vedtekter §4: "Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet
må være styret i hende senest 15.februar."
FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE, §3 FOR KVAMSKOGEN VEL
Fra følgende medlemmer i styret i Kvamskogen vel: Tor Andersen, Øyvind Valland, Harald
Thomsen Eva Grimstad og Bjørn Batalden..
Vi ønsker å endre deler av §3 i vedtektene med følgende begrunnelser:


Antall styremedlemmer endres fra 10-12 til 5 eller 7.
Begrunnelse: Det er svært uhensiktsmessig og unødvendig med så mange
styremedlemmer(10-12), både når det gjelder effektivitet i avvikling av styremøter, og
i forhold til å få tilgode diskusjoner, konklusjoner og handling. Området er ikke større
enn at 5 eller 7 styremedlemmer kan gi tilstrekkelig oppmerksomhet til hytteeieres
ønsker og Kvamskogens positive utvikling. Mye av det vi skal jobbe for i forhold til
medlemmene knyttes til helheten på Kvamskogen (løyper, stier, trafikksikkerhet,
utvikling generelt). Vår nye hjemmeside, og vår Facebook-side inviterer dessuten alle
medlemmer til å komme med innspill til styret. Forslag til årsmøtet er i vår tid også
lett å formidle til styret via sms, e-post eller hjemmeside.



Styret bør søkes sammensatt slik at de enkelte områdene på Kvamskogen er
representert i styret.(som i dag, men endret Styret skal til Styret bør..)
Begrunnelse: Det er viktig at styret over tid består av medlemmer med hytter fra
forskjellige steder på Kvamskogen, slik at styret alltid er orientert om de utfordringer
som foreligger på ulike områder. Dette er en oppgave for valgkomitéen. Det er
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imidlertid viktig at ikke vedtektene begrenser styredeltakelse fra områder ved at det
presiseres nøyaktig fra hvilke områder en til enhver tid kan velge styremedlemmer
(slik det er foreslått fra noen i styret). Hvis årsmøtet velger slik begrensning for
deltakelse, vil etter hvert flere områder falle utenfor når nye hyttefelt bygges ut. (Det
er vedtatt utbygging av ca. 1000 nye hytter i godkjente planer for Kvamskogen,
mange av disse på vestsiden.)
Det vil begrense interessen for å bli medlem i foreningen dersom en f.eks. på
vestsiden ikke er valgbar til styret om en ikke har parkeringsplass på foreningens
plass. Et parkeringsutvalg bestående av ett medlem fra hver av våre 2
parkeringsplasser, ledet av et styremedlem/nestleder/styreleder, vil ivareta
interessene til dem som har parkeringsplass.


Årsmøtet velger styrelederfunksjonen for ett år. (i dag: styret konstituerer seg selv,
inkl. valg av styreleder).
Begrunnelse: Styreleder er ansiktet utad og har, og bør ha, stor innflytelse på styrets
arbeid. Det er derfor viktig å sikre at årsmøtet har den avgjørende innflytelsen på
dette valget. Dette er også vanlig praksis i foreninger.



Det settes en begrensning på 12 år som styremedlem. (i dag ingen begrensning).
Begrunnelse: Svært lang fartstid for styremedlemmer er ikke udelt positivt. Pr. i dag
har mange av styremedlemmene i Kvamskogen Vel vært i styret fra 15 til over 30 år.
Det har dessuten vært en kultur at sittende styremedlemmer fortsetter etter eget
ønske fra år til år. Dette blokkerer effektivt tilvekst av nye, kvalifiserte personer til
styret. Gjennom å redusere antall år i styret, vil flere medlemmer slippe til. Dette vil
gjøre foreningen mer klar for nødvendige endringer i arbeidet for utvikling på
Kvamskogen.
Bruk av ny teknologi i driften av foreningen, krever ofte nye krefter som ser hva som
er nødvendig og mulig. Samtidig vil det gjøre medlemmene mer aktive i foreningens
arbeid når flere får delta i styrets arbeid i noen år.



Ett av styrets medlemmer oppnevnes som kasserer. (i dag: styret kan engasjere
ekstern kasserer).
Begrunnelse: Gode tekniske løsninger for økonomioppfølging m.v. gjør det i dag mulig
å få foreningens arbeid rimeligere med kasserer som velges av styret. Ved oppnevning
av kasserer i styret, vil styret holdes løpende orientert om foreningens økonomi. Dette
utelukker ikke at styret kan benytte eksterne krefter til føring av regnskap.

Bergen, 13.02.2017
Tor Andersen, Øyvind Valland, Harald Thomsen, Eva Grimstad og Bjørn Batalden

