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§1:  
Breidablikk hytteforening har til formål å verne om medlemmenes felles rettigheter og interesser. 
Hytteforeningen har myndighet til å representere eiernes interesser i saker av felles interesse som for 
eksempel høringer og lignende. 
 
§2:  
Breidablikk hytteforening er en forening for hytteiere i Breidablikk hyttefelt. 
 
§3:  
Alle hytteiere i Breidablikk hyttefelt er solidarisk forpliktet til å være medlem av foreningen. 
 
§4: 
Foreningens styre skal bestå av Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, Styremedlem og Varamedlem. Det 
skal også velges 2 medlemmer til valgkomite. Styremedlemmer velges for 2 år. Årsmøtet har direkte valg 
av de ulike styrevervene. Valget organiseres slik at leder, sekretær og styremedlem velges det ene året. 
Neste år velges nestleder, kasserer og varamedlem. Dette skal sikre kontinuitet i styrearbeidet. Valgkomite 
velges hvert år. Medlemmer som går ut av styret velges til valgkomiteen det etterfølgende år. Det er 
valgkomiteen som styrer valget på årsmøtet.  
 
Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av styret er til stede. Styret kan ikke uten fullmakt fra årsmøtet 
forplikte medlemmene utover medlemskontingenten.  
 
§5:  
Årsmøtet er foreningens øverste organ og holdes i september. Innkalling gjøres skriftlig minst 14 dager 
før møtet. Sammen med innkalling sendes årsmelding som viser aktiviteten i det foregående år samt 
årsregnskap. 
 
Saksorden på årsmøtet: 
 

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder. 
2. Styrets årsmelding. 
3. Årsregnskap. 
4. Valg av styre med varamedlemmer. 
5. Valg av revisor. 
6. Godkjennelse av budsjett og bestemmelse av kontingent. 
7. Andre innmeldte saker. 

 
På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Ordinære saker avgjøres med simpelt 
flertall. Forandring av vedtektene krever 2/3 flertall 
 
§6: 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 20% av medlemmene krever det med 10 dagers 
varsel. 
 
§7: 
Foreningens oppløsning skal behandles på årsmøte og krever ¾ flertall. Avstemmingen foretas skriftlig. 
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