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Vedtekter for Våglia Vel 
Etablert 25. august 1945 som Ytterbygdens Vel 

Revisjon vedtatt på ordinært årsmøte 13. februar 1992 
Revidert på ordinært årsmøte 15. februar 2011 

Revidert på ordinært årsmøte 19. april 2022 
Revisjoner for årsmøte 23. mars 2023 (rød skrift og overstrykninger) 

 
1 Navn og medlemmer 
 
 Våglia Vel er en forening for Våglia i Ytre Enebakk og naturlig tilhørende områder. 
 Medlemmene forplikter seg til å innrette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter, og nye 

medlemmer skal positivt tiltre vedtektene og kan ekskluderes fra foreningen ved systematisk 
mislighold av vedtekter og beslutninger etter skriftlig varsel. 

 
 Våglia Kabelnett er den delen av Våglia Vel som forestår driften av velets kabelnett. 

  
Våglia Vel forbeholder seg retten til å kunne motta og dele informasjon om tilkoblete og 
aktive abonnenter til vellets kabelnett, med den til enhver tid valgte leverandør av 
tjenestene i nettet. Dette begrenser seg til informasjon om navn- og kontaktinformasjon, 
samt dato for tilkobling/aktivering av abonnement. 

 
 
2 Foreningens formål 
 
 Våglia Vel er en partipolitisk uavhengig forening med formål å fremme og ivareta 

medlemmenes interesser i lokalmiljøet, herunder å drive kabelnett for medlemmene, legge til 
rette for sosiale aktiviteter og dugnader, samt være et felles talerør for fremme av lokalmiljøets 
interesser og andre naturlig tilhørende aktiviteter. 

 
 
3 Organisasjon 
 
3.1 Årsmøtet 
 
 Styret i Våglia Vel forbereder årsmøtet som avholdes når styret finner det formålstjenlig etter 

at regnskaper er avsluttet, men innen utgangen av juni hvert år. Årsmøtet avholdes hvert år 
innen utgangen av februar. Rapporteringsperiode er kalenderåret. Det innkalles med minst 20. 
dagers varsel. Forslag som ønskes behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 10 
dager i forveien. 

 
 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet har kompetanse til å foreta alle beslutninger 

i den grad prosedyrene for beslutninger er overholdt. 
 
 Endring i vedtektene kan kun vedtas når det foreligger 2/3 flertall for foreslått vedtektsendring 

blant de avgitte stemmer. 
 
 Alle vedtak på årsmøtet forutsetter at stemmegivningen skjer ved opptelling av stemmer for og 

stemmer mot forslaget. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har overholdt sine 
forpliktelser, med 1 stemme pr. husstand/medlemskap. 

 
 Ekstraordinært årsmøte har samme kompetanse som ordinært årsmøte, og forutsetter samme 

prosedyrer for innkalling og saksbehandling m.m. 
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 Årsmøtet har ikke kompetanse til å vedta salg av eiendommer og verdier opparbeidet gjennom 

tidligere "Antennekomitéen", nå Våglia Kabelnett, uten at dette er vedtatt på 2 påfølgende 
årsmøter. 

 
 
3.2 Styret i Våglia Vel 
 
 Styret velges på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter at valgkomiteen har fremlagt 

kandidater. 
 
 Styret representerer Våglia Vel utad. Lederen for styret kan forplikte foreningen i den grad 

lederens disposisjoner er i overensstemmelse med løpende beslutninger og drift eller med 
vedtak fattet i styret eller på årsmøtet. 

 
 Ved inngåelse av kontrakter eller større forpliktelser som ikke anses å være av ordinær art, kan 

foreningens leder kun forplikte ved påtegning fra en av de øvrige styremedlemmer. I den grad 
lederen er forhindret trer sekretæren inn som fungerende leder. 

 
 Styret kan bestå består av inntil 9 medlemmer inkludert varamedlemmer. Lederen, sekretæren 

og kasserer velges direkte av årsmøtet, og de øvrige 4 medlemmer, samt varamedlemmer 
velges under ett. Første styremøte etter årsmøtet skal være et overleveringsmøte mellom 
gammelt og nytt styre, og skal avholdes innen 3 uker etter årsmøtet. 

 
 Vararepresentant møter ikke på ordinære styremøter. 
 
 Styret bestemmer til enhver tid i hvilken grad man finner det hensiktsmessig å opprette 

underkomiteer og prosjektgrupper for de aktuelle spesialområder, og står fritt til selv å 
oppnevne disse. 

 
3.3 Styret i Våglia Kabelnett 
 
 Våglia Kabelnett drives økonomisk uavhengig av Våglia Vel, men administreres av samme 

styremedlemmer som Våglia Vel sitt styre. Styret fordeler internt de oppgaver som er påkrevet 
for drift av Kabelnettet. Velets kasserer (eventuelt i samarbeid med ekstern leverandør) sørger 
for innkreving av alle avgifter og kontingenter og alle utbetalinger, både for Våglia Kabelnett og 
Våglia Vel. Kasserer sørger også for at det føres separate regnskaper for Våglia Vel og Våglia 
Kabelnett, og er ansvarlig for ajourhold av medlemsregister. Budsjettforslag utarbeides av 
styret. 

 
 Ved inngåelse av større kontrakter og tilsvarende, skal dette undertegnes av lederen og ett 

styremedlem i Våglia Vel. 
 
4 Gjennomføring av årsmøte og valg 
 
 Årsmøtet i Våglia Vel skal ha følgende saksliste: 
 
 1) Styreleder fungerer som møteleder Valg av møtedirigent. 
 
 2) Merknader til innkallingen. 
  Innkallingens lovlighet. 
  Det opplyses om hvor mange stemmeberettigede som er til stede. 
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 3) Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive protokollen, som føres av sekretæren i Våglia 

Vel 
 
 4) Fremleggelse av styrets beretning. 
  a) Styrets beretning 
  b) Våglia Kabelnetts beretning 
 
 5) Fremleggelse av revidert regnskap. 
  a) Regnskap Våglia Vel 
  b) Regnskap Våglia Kabelnett 
  Godkjennelse av regnskap med ansvarsfrihet for styret. 
 
 6) Planer og budsjett fremlegges til orientering. 
  a) Styrets planer/budsjett 
  b) Våglia Kabelnetts planer/budsjett 
 
 7) Eventuelle forslag til vedtak fra styret i Våglia Vel/Våglia Kabelnett. 
 
 8) Eventuelle forslag fra andre innkommet til styret senest 10 dager før møtet. 
 
 9) Fastsettelse av kontingenter. 
 
 10) Valg av: Leder for Våglia Vel /Våglia Kabelnett 
    Sekretær for Våglia Vel/Våglia Kabelnett 
    Kasserer for Våglia Vel/Våglia Kabelnett 
   4 styremedlemmer for Våglia Vel/Våglia Kabelnett 
   2 vararepresentanter for Våglia Vel/Våglia Kabelnett 
 
   1 revisor ny revisor velges kun når tidligere revisor trekker seg 
   2 medlemmer til valgkomiteen 
 

11) Eventuelt (benkeforslag som ikke lovlig kan vedtas, men som tas til etterretning for  
 styret.) 

 
 Leder og valgkomite velges for 1 år. De øvrige velges for 2 år, slik at det blir kontinuitet. Leder 

velges primært blant de som har igjen 1 år av sin funksjonsperiode. Avgåtte styremedlemmer 
foretrekkes som valgkomite. Ved mangel på valgkomite trer styret inn. 

 
5 Oppløsning 
 
 Ved eventuell oppløsning av Våglia Vel skal det opprettes et avviklingsstyre, som sørger for 

avhendelse av eiendeler (særlig Våglia Kabelnett). Likvide midler settes på høyrentekonto. til 
disposisjon for ny start. Midlene kan først disponeres til andre formål etter 5 år. De kan av 
Avviklingsstyret lager, innen 1 år, et forslag til bruk/fordeling av midlene i tråd med Velets 
målsetning, og kaller inn til ekstraordinært årsmøte for behandling. fordeles til formål i 
området for Velets målsetning. 

 
Ytre Enebakk, 24. august 1945. (Senere revisjoner dateres i overskrift). 


