Vedtekter for Reinli Grendeutvalg
Vedtatt 18. januar 2012, endret 13. desember 2016

§ 1. Formål
Reinli Grendeutvalg er et frittstående organ som skal arbeide til beste for bygda ved å ta imot innspill
fra andre sambygdinger og etter beste evne fremme utvikling av positive og trivselsskapende tiltak.
Samarbeide med lag og foreninger, bedrifter, grunneiere, statlige og kommunale utvalg og lokale
politikere etter gjensidig behov. Grendeutvalget skal være et bindeledd mellom Reinli og Sør-Aurdal
kommune.

Reinli.no
Reinli Grendeutvalg har det juridiske og økonomiske ansvaret for sin egen nettside, Reinli.no.
Grendeutvalget har en samarbeidsavtale med Sør-Valdres Utvikling vedrørende domenerettighetene.
Nettstedet skal ha egen webredaktør. Grendeutvalget utarbeider årsberetning, regnskap og budsjett
som behandles på årsmøtet.

§ 2. Medlemmer
Alle som har fylt 15 år, er bosatt i Reinli og som overholder utvalgets vedtekter og lovlige vedtak
truffet av styrende organer, anses å være medlem i bygdeutvalget.

§ 3. Årsmøtet
Grendeutvalgets øverste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars
måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst to ukers varsel ved offentlig kunngjøring. Forslag som
skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest en uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste
skal være tilgjengelig for medlemmene minst tre dager før årsmøtet. På årsmøtet kan kun forslag
behandles som er oppført på sakslisten.

§ 4. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle følgende
 Åpning
 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Valg av møteleder
 Valg av referent
 Valg av to personer til å underskrive protokollen
 Årsmelding (inkludert Reinli.no)
 Regnskap med revisjonsberetning (inkludert Reinli.no)
 Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
 Handlingsplan
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 Budsjett (inkludert Reinli.no)
 Valg
 Styreleder
 4 styremedlemmer
 3 varamedlemmer
 1 revisor (inkludert Reinli.no)
 2 valgkomitemedlemmer
 Webredaktør (Reinli.no)
Alle valg foretas for to år. Valgene organiseres slik at halvparten av medlemmene er på valg annet
hvert år. Styret konstituerer seg selv.

§ 5. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger
mer en et forslag. Årsmøte kan avgjøre en annen stemmegivning.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 medlemmer av utvalget skriftlig fremsetter
krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte.

§ 7. Styret
Reinli Grendeutvalg ledes av et styre, som er grendeutvalgets øverste myndighet mellom årsmøtene.
Alle styremedlemmer innkalles til styremøter. Styret konstituer seg selv og fordeler oppgaver og
funksjoner.

Styret velger
 Nestleder
 Sekretær
 Kasserer

Styret skal for øvrig





Iverksette årsmøtevedtak og bestemmelser
Forvalte og føre kontroll med utvalgets økonomi
Godkjenne honorar til webredaktør
Representere bygdeutvalget utad

Fullmakter
Grendeutvalget tegnes av styreleder. Styret kan imidlertid meddele øvrige(e) styremedlem(mer)
prokura.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever
det. Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§ 8. Vedtektsendringer
Endring av disse vedtekter kan kun foretas på ordinært, eller ekstraordinært årsmøte hvor det kreves
⅔ flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endringer offentliggjøres senest en uke før årsmøtet.
Endringene trer i kraft umiddelbart.
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§ 9. Oppløsning/sammenslutning/deling
Oppløsning av Reinli Grendeutvalg kan, ved førstegangsbehandling, bare behandles på ordinært
årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst ⅔ flertall innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder
senere. For at oppløsning skal skje med vedtak her gjentas med ⅔ flertall. Det skal velges et
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
Ved oppløsning av Reinli Grendeutvalg blir midlene stående på sperret konto i to år. Deretter
fordeles midlene til bygdas lag og foreninger av avviklingsstyret.
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