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VEDTEKTER 

 FOR 

 SKÅBU TVERRBYGDA LØYPELAG 

(org,. nr. 994 837 648) 

(Sist revidert på årsmøtet   30.12.2013) 

 

 

§ 1 

Foreningens navn er Skåbu Tverrbygda løypelag. 

 

§ 2 

Foreningen drives i Nord-Fron kommune, med adresse 2643 Skåbu. 

 

§ 3 

Foreningens primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier, og dertil 
naturlig hørende aktiviteter i området Skåbu-Tverrbygda, slik at allmennheten, turister og 

hyttefolk får et best mulig løypetilbud i området. 

 

§ 4 

Foreningen er åpen for alle som er interessert i å medvirke til å oppfylle foreningens formål. 
Innmelding kan skje gjennom hele året.  

 

Medlemmene står fritt til å betale et innskudd til foreningen på NOK 3000. Styret i foreningen gis 
fullmakt til å foreta årlig justering av innskuddet i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. 

Endring av innskuddet ut over endring i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen må 
vedtas på årsmøtet.  

Medlemmene skal  betale en årlig medlemskontingent.  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder 
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes 
som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er 

betalt.  

 

 Foreningen skal holde oppdaterte medlemslister med medlemsstatus og kontingentopplysninger. 
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Medlemmene skal ikke ha noe ansvar for  foreningens forpliktelser utover  den årlige 
medlemskontingenten. 

I tillegg kan foreningen innkassere løypebidrag fra andre enn medlemmene. 

Medlemskapet i foreningen kan ikke overdras. 

 

§ 5 

Foreningen finansieres gjennom innskudd fra medlemmene ved innmelding, årlige 
medlemskontingenter, frivillig bidrag og tilskudd fra destinasjonsselskap og eventuell offentlig 

virksomhet. Styret kan vedta opptak av lån. 

 

§ 6 

Foreningen skal ha et styre bestående av  5 - 8 medlemmer.  Styrets sammensetning skal gjenspeile 
hyttefeltenes geografi og tilknytning til det lokale.  Styremedlemmene velges for ett år om gangen, 

fortrinnsvis slik at ikke mer enn 2 medlemmer  byttes ut om gangen. Styremedlemmene kan 
gjenvelges. 

. 

Styrets leder skal velges av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer av styret er til stede. Ved beslutninger i styret 
gjelder alminnelig stemmeflertall. Ved eventuell stemmelikhet, skal  lederen ha dobbeltstemme. 

 

§ 7 

Forvaltningen av foreningens anliggende hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende 
organisasjon av foreningens virksomhet, slik at den kan drives i henhold til formålet. Styret 

representerer foreningen utad. Styrets leder og ett styremedlem innehar sammen foreningens 
signatur. Styret kan meddele prokura. 

 

§ 8 

Foreningen skal ha en revisor utpekt av styret. 

 

§ 9 

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av  desember måned hvert år. 

Regnskapsåret for foreningen løper fra 1. september til 31. august påfølgende år, fordi foreningens 
virkeområde er sesongbetont. 

Alle medlemmer som nevnt under § 4 har stemmerett på årsmøtet. Stemme kan avgis ved 
fremmøte eller ved skriftlig fullmakt. 
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Avstemminger avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Endringer av vedtekter, omdanning eller 
oppløsing av foreningen kan bare skje etter forslag fra et enstemmig styre og med  2/3 flertall 

blant de fremmøtte på årsmøtet. 

Foreningens midler skal ikke utdeles eller på annen måte tilføres foreningens medlemmer. Ved 
opphør av foreningen skal foreningens eiendeler og midler tilfalle et liknende formål. 

 

§ 10 

Innkallelse til ordinært årsmøte, med dagsorden, skal sendes ut elektronisk til alle som ber om det, 
etter kunngjøring med minst 14 dagers varsel gjennom løypelagets nettside. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av fullmakter 

3. Behandle årsmelding 

4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av  foreningens 
midler eller dekning av underskudd 

5. Valg av styre og revisor 

6. Fastsettelse av medlemskontingenter 

 

§ 11 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom revisor, styre eller  20 prosent av medlemmene som 
har betalt  medlemskontingent for siste år krever dette. Innkallelse skjer etter samme regler som 

ved ordinært årsmøte. Kun saker nevnt i innkallelsen kan behandles. 

 

§ 12 

Tvist som ikke kan løses i minnelighet og som ikke omfattes av vedtektene, skal løses etter 
prinsipp om voldgift. Hver av de tvistende partene oppnevner en representant. Representantene 

oppnevner en habil leder av voldgiften. Dersom det i voldgiften er stemmelikhet, har lederen 
dobbelt stemme. Resultatet av voldgiften kan ikke påklages. 

 

 


