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§ 1 - Navn og formål 
Foreningens navn skal være Ringshaug og Gårdbo Vel.  Foreningens formål er å 
ivareta medlemmenes interesser og virke til beste for de som bor og ferdes innenfor 
området.  Dette søkes nådd ved bl.a.: 
a:         Medlemsmøter og opplysende foredrag. 
b:         Arbeide for forbedringer overalt hvor det finnes ønskelig. 
c:         Bevaring og bruk av «Leikvinn». 
d:         Opprettelse av fonds. 
e:         Samarbeide i fellesanliggender med andre foreninger av lignende art. 

 
  

 § 2 - Medlemmer 
Som ordinært medlem av Ringshaug og Gårdbo Vel kan opptas enhver som har fylt 
18 år og som bor innenfor en grense innenfor området Valløveien, Østre vei, 
Gårdsveien, Mistelteinen og Orrestien.  Det kan i tillegg opptas annet medlem som 
ikke fyller ordinære vilkår.  Det må føres oversikt i medlemsregisteret over dette. 
 
  

§ 3 - Stemmerett 
Stemmerett kan ikke utøves før kontingenten er betalt.  Medlemmene betaler 
kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.  Familiemedlemskap gir 
maksimalt 2 stemmer. 
Annet medlem kan være med i undergrupper som nevnt under.  De har møterett 
men ikke stemmerett i hovedforeningen. 
 
  

§ 4 - Upolitisk 
Foreningen Ringshaug og Gårdbo Vel er upolitisk og kan således ikke tilsluttes noe 
politisk parti. 
 
  

§ 5 - Styret 
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst to styremedlemmer.  I 
tillegg velges minst 3 varamedlemmer og to revisorer.  Valg foregår på ordinær 
generalforsamling.  Leder velges for ett år.  Andre medlemmer for to år.  Ethvert 
medlem som ikke har fungert i siste valgperiode er pliktig til å motta valg.  Det kan 
også velges festkomité og valgkomitè. 
 
  

§ 6 - Styrets ansvar 



Det påligger styret å søke foreningens formål fremmet.  Ethvert av foreningens 
medlemmer er berettiget til å forelegge styret sine ønsker og forslag.  Styret kan 
avgjøre om den enkelte sak skal tas opp i foreningen. 
Styret skal føre møtebok over generalforsamlingers og medlemsmøtenes 
forhandlinger, samt nødvendige regnskap og medlemsfortegnelser. 
Styret sammenkaller til medlemsmøter og generalforsamlingen og framlegger til 
behandling de bestemte saker. 
Styremøter sammenkalles av leder, eller i dennes forfall av nestleder, så ofte det 
finnes nødvendig.  Kun styrets faste medlemmer og eventuell vara ved forfall har 
stemmerett på styremøter.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  Gyldig 
vedtak kan fattes når minst 4-fire medlemmer er tilstede. 
 
  

§ 7 - Styrets fullmakter 
Styret disponerer foreningens midler til lovlig fattede vedtak, daglig drift og nødvendig 
vedlikehold.  Større beløp skal godkjennes i styret med 2/3 flertall.  Foreningens 
midler innsettes i hensiktsmessig bank.  Kontingent innbetales til foreningen på måte 
som bestemmes av styret. 
 
  

§ 8 - Medlemsmøter 
Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det påkrevd.  Det kan også velges 
arbeidsutvalg til å bistå styret. 
 
  

§ 9 - Generalforsamling 
Den øverste myndighet i alle anliggender er generalforsamlingen som avholdes hvert 
år innen utgangen av april.  Denne bekjentgjøres på tjenlig måte.  Styret fremlegger 
til behandling: Årsberetning, revidert regnskap, forslag til budsjett for kommende år, 
mulige forslag til behandling, samt foreliggende saker. 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes så ofte styret finner grunn til det, eller når 
det forlanges av 10 - ti av foreningsmedlemmene. 
Det kan kun behandles de for innkallelsene angitte saker.  Generalforsamlingen 
ledes av en på generalforsamlingen valgt ordstyrer.  Utenfor de i statuttenes 
bestemte tilfeller avgjøres med simpelt flertall.  I tilfelle stemmelikhet gjør dirigentens 
stemme utslaget, også når ordstyrer ikke er lederen.  Generalforsamlinger skal 
bekjentgjøres minimum 7 dager før. 
  

§ 10 - Fullmakter 
Stemmeberettiget medlem har anledning til å ta med 1 - en skriftlig fullmakt fra ett 
annet stemmeberettiget medlem for å avgi stemme på generalforsamlinger. 
  

§ 11 - Underavdelinger/grupper 
Innenfor Ringshaug og Gårdbo Vel kan det opprettes underavdelinger eller grupper, 
etter nærmere fastsatte regler som skal godkjennes av styret.  Disse må i enhver 
henseende rette seg etter hovedforeningens forordninger, så vidt angår gruppenes 
forhold til denne og gruppens arbeid utad.  Dette må skje i nøye overensstemmelse 
med hovedforeningen.  Disse grupper har rett til 1 - en representant i styret.  
Representanten har ikke stemmerett.  Ethvert medlem av disse grupper må være 



medlem av hovedforeningen og må underkaste seg de forpliktelser som følger av 
dette. 
Gruppens arbeide må ha samme mål som hovedforeningen.  Likeledes må det 
økonomiske arbeide og dets resultater komme hovedforeningen tilgode.  Gruppen 
har sin fulle frihet hva dens indre anliggender angår. 
  
Budsjett, regnskap og beretning forelegges hovedforeningen i god tid før dennes 
generalforsamling. 
 
  

§ 12 - Statutter 
Forandring av og tillegg til disse statutter kan foretas på generalforsamling med 2/3 
flertall av de møtende.  Forslag til forandringer må være styret i hende innen februar 
måneds utgang.  Styret sørger for at foreningens statutter trykkes.  Ett eksemplar 
tilstilles hvert av dens medlemmer. 
 
  

§ 13 - Oppløsning 
Foreningens oppløsning kan kun skje ved vedtak av generalforsamling hvorom 
samtlige medlemmer er varslet.  Lovlig vedtak om oppløsning kan kun fattes med 
2/3 flertall av foreningens medlemmer. 

  
Foreningens midler, herunder skjøtet på «Leikvinn», skal ved oppløsning plasseres 
i hensiktsmessig bank/bankboks.  Disse midler kan kun disponeres av lovlig 
forsamling. 

	


