MLF årsmøte 21. oktober 2017
Sak 6, forslag til vedtektsendring
Styret har gjennomgått gjeldende vedtekter og ser at det er behov for en oppdatering tilpasset
dagens behov i tillegg til en språklig forenkling. Nedenfor fremkommer de foreslåtte endringene
i rødt og vil forklares på årsmøte.

VEDTEKTER FOR MYLLA LØYPEFORENING
Vedtatt første gang på årsmøtet 22.09.2007
Endret 04.12.2010 og 13.10.2012

§1

Navn
Mylla Løypeforening – organisasjonsnr: 989834770
Foreningen har sin base på Mylla i Lunner kommune. Foreningens virkeområde ligger i Lunner
kommune og Jevnaker kommune.

§2

Formål
Å stimulere til utvikling av skiidretten gjennom åÅ utvikle opparbeide og drifte et tilfredsstillende
løypenett i områdene rundt Mylla og Svea. Samt relevante aktiviteter sommer og vinter for å
stimulere til friluftsliv, mosjon og trening..

§3

Organisasjon
Mylla Løypeforening er en idealistisk forening med personlige og upersonlige medlemmer som
støtter foreningens arbeid med årlige og frivillige bidrag.
Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og er en selvstendig økonomisk og
juridisk enhet.
Foreningens virksomhet drives i et nært samarbeid med Skiforeningen, Lunner kommune,
Jevnaker kommune, Lunner Almenning, Jevnaker Almenning, og private grunneiere, sponsorer og
lokale foreninger- og interessegrupper..
Som grunnlag for opparbeidelse av løypenettet er det inngått tidsbegrensede grunneieravtaler med
Lunner Almenning, Jevnaker Almenning og private grunneiere.

§4

Medlemmer/kontingent
Som medlemmer med årsmøterettigheter regnes de som har de som har gitt økonomisk bidrag i
beretningsåret og fram til årsmøtedato, eller stilt grunn til disposisjon for løypenettet.
Foreningen har ingen fast medlemskontingent. Det enkelte medlem betaler inn etter evne og vilje
til å støtte foreningens virksomhet.
Alle medlemmer oppfordres til å verve nye medlemmer.

§5

Styret
Styret i Mylla Løypeforening velges på foreningens årsmøte og består av 5 personer
følgende sammensetning:
1. Leder – velges for 1 år

med

2.
3.
4.
5.

Sekretær – velges for 2 år
Kasserer - velges for 2 år
Løypeansvarlig Medlemsoppfølging – velges for 2 år
Grunneierkontakt – velges for 2 år

For å sikre en bredest mulig representasjon blant de viktigste aktørene i virksomheten skal styret
velges etter følgende modell:
Hytteeiere
- 2 representanter
Grunneiere
- 1 representant
Fastboende
- 1 representant
På fritt grunnlag
- 1 representant
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg. Styret kan oppnevne komiteer til å utføre bestemte oppgaver.
§6

Styrets arbeid
Styremøter holdes så ofte som styrets leder eller 2 av styrets medlemmer finner det
nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør styrelederens stemme.
Styret leder foreningens virksomhet og representerer denne i forhold til aktuelle
samarbeidspartnere, grunneiere, interessegrupper og offentlige myndigheter.
Alle saker av rutinemessig karakter undertegnes av styrets leder eller den han/hun bemyndiger.
Saker av vesentlig betydning skal undertegnes av styrets leder etter forutgående styrebehandling.
Styret skal utarbeide innstillinger/forslag, samt behandle saker og gjennomføre disse innenfor
gitte budsjettrammer vedtatt på foreningens årsmøte og i henhold til vedtektene.

§7

Årsmøte
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned, og innkalles av styret med minst
4 ukers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og som e-post til medlemmene i foreningen som har
gitt bidrag siste året.
Beretningsåret er fra 01.07 til 30.06.
Innkallingen skal nevne de saker som skal behandles på årsmøte. Årsmøte kan ikke avgjøre andre
saker enn de som er nevnt i innkallingen.
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet.
Det ordinære årsmøte skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og agenda.
Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen
Årsberetning 01.07. - 30.06.
Årsregnskap 01.07. - 30.06.
Budsjett nytt år 01.07. – 30.6.
Vedtektsendringer
Innsendte forslag.
Valg:
a.
Leder for 1 år.
b.
Sekretær for 2 år (jfr § 5.)
c.
Kasserer for 2 år (jfr § 5.)
d.
Løypeansvarlig forMedlemsoppfølging for 2 år
e.
Grunneierkontakt for 2 år
f.
Valgkomité på 3 medlemmer, bestående av leder og 2 medl. for 1 år.

g.

Revisjonsfirma for ett år

Valg og andre avstemminger avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom styret eller minst 30 av foreningens
medlemmer krever det.
§8

Økonomi
Foreningens drift finansieres ved årlige bidrag/økonomisk støtte/refusjon fra
grunneiere/hytteeiere/fastboende, Skiforeningen, kommuner, evt. sponsorer og staten. I tillegg vil
frivillig innsats og dugnadsarbeid være viktig for driften av foreningen.
For å sikre en jevn fornyelse av maskinpark og annet nødvendig utstyr skal det hvert år foretas
avsetninger til et investeringsfond.
Styret kan omdisponere økonomiske midler innenfor budsjettrammen.
Foreningen skal søke om økonomiske bidrag fra offentlige organer (kommuner, fylke osv.) og evt.
andre bidragsytere i henhold til fastsatte prosedyrer og tidsfrister.

§9

Oppløsning
Oppløsning av foreningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal
kunne skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
For å sikre at Mylla Løypeforenings virksomhet kan drives videre i henhold til formålsparagrafen
(§ 2), plikter det siste lovlig valgte styret å forhandle med relevante organisasjoner, herunder
Skiforeningen, Skiforeningen om overtakelse av foreningens virksomhet. En overtakelse av
virksomheten vil innebære at alle verdier i foreningen overføres vederlagsfritt til Skiforeningen
den overtakende organisasjonen. Dette gjelder både maskiner, materiell, utstyr, kontanter og,
bankinnskudd og eventuelle forpliktelser.

§ 10

Endring av vedtekter
Endring av Mylla Løypeforenings vedtekter kan kun gjøres på årsmøte med minst 2/3 flertall.
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