
Vedtekter 
For 

Skogsfjordvatn Grendelag 
 

Vedtekter for Skogsfjordvatn grendehus, stiftet 20.07.2002. 
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 09.08.2003 og senere endret 03.06.2006 
 
§  1 Navn 

Lagets navn er:  Skogsfjordvatn Grendelag. 
 
§  2 Formål og virkemidler 

Lagets formål er å fremme medlemmenes interesser i området og virke for 
stedets sosiale samhold og beboernes trivsel. 
Laget kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. 
Laget er partipolitisk uavhengig. 

 
 §  3 Lagets geografiske område 
  Lagets interesseområde er Skogsfjordvatn - Skogsfjord. 
 
 §  4 Juridisk person 
  Laget er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og  
             begrenset ansvar for gjeld. 
 

§  5 Medlemskap 
Enhver som bor/har tilknytning til eller har hytter innen området eller andre 
som ønsker det kan bli medlem. Vedkommende må godta Lagets vedtekter og 
formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet 
er kun gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på 
årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt. Ved 
utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent. 

 
§6 Kontingent 

  Årsmøtet fastsetter en årlig medlemskontingent som innbetales til fastsatt tid. 
Kontingenten kan kun endres av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt sin 
kontingent innen regnskapsårets slutt, kan strykes etter purring. 
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp for skyldig kontingent er betalt. 

 
 §  7 Årsmøtet 

Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen 
utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres 
med minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte 
må være sendt styret innen utgangen av februar.  Innkallingen til ordinært 
årsmøte skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være 
tilgjengelig for medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte 
vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.  
Lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det 
antall medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme, og 
stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en 
fullmaktsstemme. 

 



  Årsmøtet behandler: 
• Årsmelding 
• Revidert regnskap og budsjett for kommende år. 
• Innkomne forslag. 
• Viktige tiltak for kommende år. 
• Fastsette kontingent. 
• Valg av: 

- Leder 
- Fire styremedlemmer 
- To varamedlemmer 
- To revisorer 
- Valgkomité på tre medlemmer 

 
Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets beslutninger og 
dissenser som forlanges protokollført  -  sendes til samtlige medlemmer. 

 
Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges 
to styremedlemmer for et år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og 
revisorer velges for et år. Samtlige kan gjenvelges. 
 
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som 
er stemmeberettigede. 

 
 § 9 Medlemsmøter  

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres 
14 dager forut.  

 
 §10 Lagets ledelse (styret) 

Laget ledes av et styre som er Lagets øverste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige 
styremøter. 
 
Styret skal: 

• Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 
• Stå for lagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesse. 
• Forvalte lagets eiendeler/eiendom og økonomi på beste måte. 
• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle 

oppgaver. 
• Etter beste evne søke å oppfylle lagets formål etter gjeldende vedtekter. 
• Representere laget utad. 

 
Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative 
formål og til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet. Alle større 
utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. 
  
Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12 
 



Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant 
leder/nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder 
styrets møter. Styrebeslutningen krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
avgjøres saken ved fungerende leders stemmegivning. 

 
 
 §11 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtas på ordinært 
eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart. 

  
§12 Lagets eiendom 

Ved Karlsøy kommunestyre sin avtale som ble undertegnet 21.07.03 og senere 
tinglyst 03.03.06 har laget overtatt skolen ved Skogsfjordvatnet  
gnr/bnr 13/32+33. Ved kjøpet er lagt til grunn at nyskolen skal kunne brukes til 
virksomhet som styrker lagets formål i paragraf 2. Ved eventuel utseksjonering 
og salg av nyskolen har kommunen forbeholdt forkjøpsrett. Det beløp som 
tilfaller laget ved et slikt salg skal overføres foreningen og benyttes til å 
oppgradere gammelskolen.  
 

§13 Oppløsning 
Oppløsing av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen 
vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer, innkalles til 
ekstraordinært årsmøte ca. 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må 
vedtaket gjentas med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Det skal velges et 
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre. 
Lagets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 
laget arbeider for å fremme. Avviklingsstyret fremmer forslag til slik 
disponering og endelig beslutningsmyndighet tilligger Karlsøy kommunestyre.   
 

    


