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Vedtekter for Vik og Bessaker Grendalag org. nr. 995343835 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.04.1970. 

Sist revidert på ordinært årsmøte 24.02.2020. 

 

§ 1 Foreningen 

Foreningens navn er Vik og Bessaker Grendalag. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk 
person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

Foreningen har sete på Bessaker i Åfjord kommune. Foreningens virksomhet og regnskap følger 
kalenderåret. 

 

§ 2 Formål 

Foreningen er en ideell organisasjon som eies og drives av innbyggerne i tidligere Vik og Bessaker 
skolekrets. 

Foreningen har som formål å drive og vedlikeholde et forsamlingshus for kulturelle, sosiale og festlige 
sammenkomster, å bygge og vedlikeholde veilys, samt å arbeide med andre tiltak til bygdas beste. 

 

§ 3 Medlemmer 

Medlemmer i foreningen er automatisk alle som er bosatt i tidligere Vik og Bessaker skolekrets. 
Medlemmer over 16 år har stemmerett på foreningens årsmøte og er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. 

 

§ 4 Årsmøte 

Årsmøtet avholdes hvert år i løpet av februar måned og er foreningens høyeste myndighet. Styret 
forbereder sakliste, og kaller inn til årsmøtet.  Dagsorden kunngjøres ved oppslag og elektronisk 
senest 14 dager før møtet. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må komme til styret senest en måned før årsmøtet. Årsmøtet 
kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslisten. 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall 
av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

§ 5 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
1. Behandle årsmelding og regnskap 
2. Velge foreningens styre, herunder 

a. Styremedlemmer og varamedlemmer 
b. Leder 
c. Nestleder 
d. Kasserer 
e. Sekretær 

3. Velge revisorer 
4. Vedta utleiesatser for Grendahuset 
5. Behandle innkomne saker 
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§ 6 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 10 stemmeberettigede 
medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene 
som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 7 Styret 

Foreningen ledes av et styre på syv til ni styremedlemmer med fem varamedlemmer i rekkefølge. 
Styremedlemmer velges for inntil to år av gangen, og varamedlemmer og revisorer for ett år av 
gangen. Et medlem som trer ut av styret kan gjenvelges. 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og tiltrer umiddelbart etter valg av årsmøtet. Det 
skal avholdes minimum fire styremøter pr. år. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halve styret, herunder leder eller nestleder, er til stede. Ved 
stemmelikhet er lederens dobbeltstemme utslagsgivende. 

Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer mellom årsmøtene de beslutninger som 
administrasjonen av laget gjør nødvendig. Styret bør arbeide aktivt og fremme forslag overfor 
årsmøtet i større utbyggingssaker og lignende. 

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte foreningens faste eiendom 
eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller oppta lån uten årsmøtets godkjennelse. 

Lagets inntekter eller pengebeholdning skal ikke anvendes til annet enn nødvendige utgifter til 
vedlikehold og drift av lagets eiendom og anlegg, og tiltak til bygdas beste.  

På styrets møter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer.  

 

§ 8 Revisorer 

Foreningens regnskap skal revideres av to revisorer. 

 

§ 9 Valgnemnd 

Valgnemnda består av varamedlem 1-3 til styret med varamedlem 1 som leder. 

 

§ 10 Prokura 

Leder og kasserer gis prokura. 

 

§ 11 Drift og utleie av Grendahuset 

Grendahuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av livssyn, politisk 
ståsted eller andre personlige forhold. Huset disponeres for øvrig slik som lagets organer finner det 
formålstjenlig med hensyn til husets økonomi og de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi 
plass for.  

Leievilkårene skal være de samme både for organisasjoner og for enkeltpersoner som bruker huset. 
Styret gis imidlertid fullmakt til å avslå utleie til utenbygds arrangører, når arrangementet kan være i 
økonomisk konkurranse med bygdas lag. Styret gis også fullmakt til å avtale avvikende leiepris for 
arrangementer med varighet utover fem dager. 
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Enhver leier er forpliktet til å godta lagets regler og de bestemmelser som ellers blir gitt av styret. 
Leieren er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå på lagets eiendom. Ved offentlige fester 
pålegges det arrangøren å stille det antall ordensvakter som de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser krever for å påse at ro og orden opprettholdes. 

 

§ 12 Drift av lagets øvrige anlegg 

Lagets anlegg, herunder gatelys, terrasser, rasteplasser m.m. skal vedlikeholdes slik at de til enhver 
tid holder tilfredsstillende standard. 

 

§ 13 Foreningen Fiskefestivalen på Bessaker 

Styrets leder og nestleder er medlemmer med stemmerett på årsmøtet i foreningen Fiskefestivalen 
på Bessaker. 

Grendalagets styre velger to styremedlemmer og to varamedlemmer til styret i foreningen 
Fiskefestivalen på Bessaker, fortrinnsvis fra eget styre. 

 

§ 14 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall. Det 
kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider 
for å fremme. 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.  

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Ved sammenslutning eller deling skal det 
innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.  

 


