
 

 

Vedtekter 
for 

Vikerfjell Skiløyper 
Organisasjonsnummer 992 612 029 

 

(sist endret på årsmøtet 2020) 
 

1. Formål 

Vikerfjell Skiløyper er et selvstendig løypelag med formål å samordne de interesser som knytter seg til 
driften og vedlikeholdet av et organisert skiløypenett på Vikerfjell.  
 

2. Medlemmer 

Som medlemmer kan opptas enhver som er interessert i å støtte opp om formålet. 
 

3. Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og innkreves av styret. Medlemmer som ikke har innbetalt 
kontingenten innen 30 dager etter den av styret fastsatt frist vil ikke lenger ha status som medlem.  
 

4. Styret 

Styret består av leder og to styremedlemmer og i tillegg velges to varamedlemmer. Leder, 
styremedlemmer og varamedlemmer velges for perioder på to år. Valgkomitéen skal i sin innstilling 
tilstrebe at ikke hele styret er på valg samtidig, og at det blir en best mulig geografisk fordeling for 
styrets medlemmer.  
 

5. Styrets oppgaver 

Styret skal lede foreningens virksomhet. Styret besørger nødvendig kontakt med Ringerike kommune. 
Styremøter avholdes så ofte fungerende leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig. 
Styret er beslutningsdyktig når alle tre styremedlemmer er til stede.  
 

6. Valgkomiteens oppgaver 

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer som alle velges av årsmøtet for ett år av gangen.  
Komitéen skal til hvert årsmøte utarbeide forslag til kandidater for de ulike verv i laget.  
 
7.   Revisors oppgaver 

To revisorer skal også velges av årsmøtet for ett år av gangen. Revisors oppgave er å gjennomgå lagets 
regnskap og bekrefte til årsmøtet at lagets midler er benyttet på en formålstjenlig måte.  
 

8.  Årsmøtet 

Årsmøtet avholdes hvert år innen 20. april og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst 15% av medlemmene krever dette. 
Til årsmøtet har opptil to medlemmer av en hytte møterett, mens det gis stemmerett med én stemme 
for hver innbetalte medlemskontingent. Hver hytte kan stille med inntil tre fullmakter. 
 

Årsmøtet kan ikke avgjøre andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet 
må være meddelt styret innen 4 uker før årsmøtet.  
 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 
(a) Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 
(b) Styrets årsberetning og regnskap samt revisors erklæring 
(c) Saker nevnt i innkallingen, herunder saker fra medlemmene. 
(d) Årskontingenten 
(e) Valg av leder 
(f) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret 
(g) Valg av valgkomité 
(h) Valg av to revisorer 

 
9. Kvalifisert flertall for vedtektsendringer og oppløsning 



 

 

Endringer i vedtektene og beslutning om oppløsning av løypelaget må vedtas av årsmøtet med et flertall 
på minst 2/3 av de fremmøtte.  


