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Vedtekter for Asker Velforbund 
(Org.nr.: 981004345) 

(tidligere Askervellenes Fellesråd, stiftet 2/6-1922) 

 

§ 1. Navn og formål 

Asker Velforbund er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker 

kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og søke å 

utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø. Alle saker som fremmer formålet, 

kan tas opp. Velforbundet er partipolitisk uavhengig.  

 

§ 2. Medlemmer 

Som medlemmer kan opptas ethvert vel i Asker Kommune som har som 

formål å ivareta beboernes felles interesser og søke å utvikle Asker til et 

trygt og godt bomiljø, når vellet godtar Asker Velforbunds vedtekter, betaler 

kontingent etter § 3 og sender Asker Velforbund sin årsmelding med 

revidert regnskap og oppgir medlemstall. Det enkelte vels vedtekter må til 

enhver tid ligge innenfor rammen av «standardvedtekter for vel». 

 

§ 3. Kontingent 

Vellenes kontingent til Velforbundet fastsettes av Årsmøtet og betales med 

et gitt beløp pr. år pr. medlem i de respektive vel. Kontingenten for 

inneværende år skal være betalt hvert år innen 30. juni. 

 

§ 4. Årsmøte 

Årsmøtet er Asker Velforbunds høyeste myndighet. Årsmøtet består av 

representanter valgt av de respektive vel. Et vel kan ha én representant pr. 

påbegynt 100 medlemmer, maksimum tre representanter. 

Stemmeberettigede er de vel som har betalt kontingent. Asker Velforbunds 

årsmøte holdes innen utgangen av april måned, og er beslutningsdyktig når 

en femtedel av de stemmeberettigede vel er representert. Innkalling til 

Årsmøtet skjer skriftlig til medlemmene med minimum fire ukers varsel. 

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være sendt styret innen 14 

dager før møtet. Styret sender sakslisten ut til medlemmene senest en uke 

før møtet. Alle beslutninger (vedtektsendringer unntatt) – fattes med vanlig 

flertall. 

Årsmøtet behandler: 

1. Årsmelding 

2. Revisorbekreftet regnskap 

3. Budsjett og kontingent for kommende år 

4. Valg av styreleder, styre og revisor, etter forslag fra valgkomitéen, samt 

valgkomité, etter forslag fra styret.: 

6. Valg av eventuelle komitéer for spesialoppdrag  

7. Innkomne forslag  

Årsmøtet kan bare behandle saker som står på sakslisten.  

 



Vedtekter for Asker Velforbund, side 2 av 2 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, skriftlig og med to 

ukers varsel. Dersom minst fem velforeninger forlanger det, skal styret på 

tilsvarende måte innkalle til ekstraordinært årsmøte. Bare de saker som er 

nevnt i innkallingen kan behandles. Ekstraordinært årsmøte skal holdes 

innen fire uker etter at skriftlig krav er fremsatt overfor styret. Alle 

beslutninger (vedtektsendringer unntatt) – fattes med vanlig flertall.  

 

§ 6. Styre og administrasjon  

Asker Velforbund ledes av et styre på inntil ni medlemmer. Styreleder 

velges for ett år av gangen av Årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år, 

med muligheter for gjenvalg. Ved gjenvalg kan valgperioden være ett år. 

Styret konstituerer seg selv. 

Valgkomitéen skal på Årsmøtet fremme forslag til valg av styreleder, 

styremedlemmer og revisor (for ett år). 

Styret legger på Årsmøtet frem forslag til en valgkomité på tre medlemmer. 

De velges for to år, slik at man forsøker å ivareta kontinuitet i valgkomitéen. 

Styrets oppgave er å administrere Asker Velforbund og fremme dets formål 

etter disse vedtekter, samt innkalle til medlemsmøter og årsmøter. Se § 4. 

Styremøter holdes når styret ved lederen finner det nødvendig eller når 

minst to medlemmer av styret forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 

minst tre styrerepresentanter er til stede. Foreningens styrerepresentanter og 

styreoppnevnte representanter i komiteer gis adgang til styrehonorar. 

Honorarets størrelse godkjennes av Årsmøtet etter forslag fra det avgående 

styret. 

Styret kan ved behov inngå avtaler om kontor- og regnskapshjelp. 

 

§ 7. Æresmedlemmer  

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret oppnevne personlige 

æresmedlemmer av Asker Velforbund. 

 

§ 8. Medlemskap i paraplyorganisasjon 

Asker Velforbund er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). 

 

§ 9. Vedtektsendring og oppløsning 

Vedtektene kan bare endres av Årsmøtet med to tredjedels flertall. Asker 

Velforbund kan bare oppløses av Årsmøtet med to tredjedels stemmeflertall. 

Eventuelle midler tilfaller Asker kommune.  
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