
Forslag til vedtektsendringer 2018. 

 

Styret har mottatt forslag til vedtektsendring på §3 og §4. 

 

§3 
 
Det foreligger et forslag på endring av §3  
 
Tillegg merket med rød skrift 
 
§ 3 – Foreningen skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 
Styret skal søkes sammensatt slik at de enkelte områdene på Kvamskogen er representert i 
styret.  
Minst et styremedlem skal ha parkering på våre plasser. Styremedlemmet skal lede 
parkeringsutvalget, som skal bestå av minst en representant fra hver parkeringsplass. 
Utvalget er ansvarlig for den praktiske driften og vedlikeholdet av parkeringsplassene. 
Styremedlemmene velges på årsmøtet for et tidsrom av to år, subsidiert ett år. 
Det valgte styre 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 for et tidsrom av ett år. 
 
Forslagstiller: Styret i KV  
 

 

§4 

Det foreligger to forslag til endring av §4. 

Forslag 1: Tillegg merket med rød skrift 

  
§ 4 – årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 
Ordinært årsmøte avholdes årlig, innen utgangen av april måned. Styret kan innkalle til 
ekstraordinært årsmøte når dette anses ønskelig. 
På det ordinære årsmøte skal behandles fremlagte årsberetning og regnskap og budsjett, 
avholdes valg på styremedlemmer og revisor samt behandle andre saker som er tatt med i 
innkallingen. 
Hver årsmøtedeltaker kan ha med en fullmakt fra ett medlem. 
Større enkeltinvesteringer eller prosjekt skal fremlegges for årsmøtet. 
Innkalling til årsmøte skal være utsendt med minst 14 dagers varsel. 
Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 15. 
februar. 
 
Forslagstiller: Styret i KV 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
Forslag 2: Tillegg merket med rød skrift 
 

 
§ 4 – årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 
Ordinært årsmøte avholdes årlig, innen utgangen av april måned. Styret kan innkalle til 
ekstraordinært årsmøte når dette anses ønskelig. 
På det ordinære årsmøte skal behandles fremlagte årsberetning og regnskap, avholdes valg 
på styremedlemmer og revisor samt behandle andre saker som er tatt med i innkallingen. 
Hvert andelsmedlem har en stemme på årsmøtet. Hvert andelsmedlem kan møte med 
fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett andelsmedlem. For en 
andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme. 
Innkalling til årsmøte skal være utsendt med minst 14 dagers varsel. 
Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 15. 
februar. 
 
 
Forslagstiller: Per Frode Bjørkbom 
  
Grunnen for dette er årsmøtet 2017 hvor det var personer som satt med en "kortstokk" av 
fullmakter i tillegg til at personer som forlot årsmøtet før valget ble kontaktet for å få 
fullmakt/stemmeseddel fra dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


