
Vedtekter 

VEDTEKTER FOR OPPEGÅRD BOLIGKLUBB FOR ELDRE 

(Vedtatt på årsmøte den 30. mars 2017) 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Oppegård boligklubb for eldre, som ble 
stiftet 24. november 1981. 

§ 2 Foreningens formål og arbeid 

Oppegård boligklubb for eldres formål er å bidra til at medlemmene 

kan skaffe seg seniorbolig ved å arbeide for å fremskaffe slike 

boliger. Foreningen er tilsluttet DES-Norge. 

§ 3 Medlemmer, medlemskap og medlemsansiennitet 

Personer over 40 år, som er, eller i lengre tid har vært, bosatt i, 

eller har hatt tilknytning til Oppegård kommune, kan være 

medlemmer av foreningen. 

For ektefeller eller samboere gjelder ett medlemskap for begge 

parter. Ved skilsmisse eller oppløsning av samboerskap beholder 

hver av partene medlemskapet og medlemsansienniteten. Ved død 

går medlemskapet over til gjenlevende ektefelle/samboer dersom 

denne ikke er selvstendig medlem. 

Foreningens styre gis fullmakt til å avgjøre om kriteriet for 

medlemskap etter denne bestemmelsen er oppfylt. 

Når bolig selges på det åpne marked, må kjøper melde seg inn i 

foreningen før kontrakt skrives. Medlemskapet må opprettholdes 

så lenge medlemmet bor i medlemsbolig. 

§ 4 Tildeling, overdragelse, overdragelsespris og framleie 

av bolig 

Medlemmer som er over 50 år, har rett til bolig som er skaffet til 

veie gjennom foreningens virksomhet. Bolig tildeles av foreningens 

styre etter medlemsansiennitet. Ved lik ansiennitet går eldre 



medlemmer foran yngre. Arveberettiget barn av et medlem kan 

overta bolig etter avdøde foreldre, uansett egen ansiennitet, 

dersom barnet er medlem av foreningen og er over 50 år. 

Forenings styre kan gi styret i borettslag som foreningen har 

medvirket til å opprette, fullmakt til å beslutte tildeling av bolig i 

sitt borettslag. 

Vedtektene for disse borettslagene skal ha bestemmelser som 

sikrer at boliger som blir ledig ved fraflytting eller død, kan overtas 

av foreningens medlemmer etter reglene som nevnt i første ledd. 

Ved død eller tildeling av fast sykehjemsplass, bør boligen overdras 

innen 6 måneder. 

Overtagelsesprisen for boligen skal ikke overstige opprinnelig 

kostpris ved tildeling, justert med endringer i SSBs 

byggekostnadsindeks fra tildeling til overtakelse, med tillegg for 

varige påkostninger, og med fradrag for slitasje og elde, samt 

manglende vedlikehold og skade. Overtakelsesprisen fastsettes av 

takstmann som skal være godkjent av foreningens styre. 

Framleie av bolig kan kun skje med samtykke fra foreningens 

styre, og normalt ikke ut over ett år. Foreningens styre kan gi 

styret i borettslag som foreningen har medvirket til å opprette, 

fullmakt til å godkjenne fremleie etter denne regelen. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 

foreningen. 

§ 6 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten og frist for betaling av denne, fastsettes av 

årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, 

har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke 

dem som medlemmer av foreningen. Et medlem som er strøket for 

manglende kontingentbetaling, kan ikke tas opp igjen før skylding 

kontingent er betalt. 



§ 7 Tillitsvalgte og godtgjørelse 

Styreleder gis godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet. Øvrige 

tillitsvalgte gis ikke godtgjørelse. 

§ 8 Årsmøtet 

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er 

foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med 

minst 14 dagers varsel til alle medlemmene. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til 

styret innen utløpet av februar måned. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere 

andre personer og/eller media til å være til stede. 

Møteleder, referent og to medlemmer til årsmøteprotokollen velges 

av årsmøtet. 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede 

medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. 

Gyldige årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Fremmøtte, 

stemmeberettigede medlemmer kan også stemme med skriftlig 

fullmakt for ett annet stemmeberettiget medlem. 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

1. Styrets beretning 

2. Foreningens regnskap 

3. Fastsettelse av medlemskontingent 

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder 

5. Valg av styremedlemmer med varamedlem og revisorer 

6. Forslag fra styret 

7. Innkomne forslag, jf. § 8, 2. ledd 

8. Vedtektsendringer 



§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller 

minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Møtet innkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet. Et 

ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de 

sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 12 Styret 

Oppegård boligklubb for eldre ledes av et styre på fem medlemmer 

og ett varamedlem. Styret er foreningens høyest myndighet 

mellom årsmøtene. 

Styremedlemmene velges av årsmøtet for to år av gangen. Styrets 

leder velges ved særskilt valg. Varamedlemmet velges for en 

periode på ett år. 

Styret skal: 

1.     Iverksette årsmøtets vedtak 

2.     Utføre de oppgaver om medlemskap, tildeling, overdragelse og 

framleie av boliger som beskrevet i § § 3 og 4. 

3.     Bistå de borettslag som foreningen har medvirket til å opprette i 

deres drift. 

4.     Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens 

økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser. 

5.     Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide instrukser for disse. 

6.    Representere foreningen utad. 

  

 

 



§ 13 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Reglene for 

stemmegivningen for vedtektsendringer følger forøvrig av § 9. 

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært 

årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles 

ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal 

skje, må vedtaket gjentas her med minst 2/3 flertall. Det skal 

velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det 

ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, eller får stilling som 

avviklingsstyre også om intet valg foretas. 

Foreningens formue skal, etter oppløsning og gjeldsoppgjør, tilfalle 

det formål foreningen arbeider for å fremme ved at den tildeles 

de borettslag som foreningen har medvirket til å opprette. 

Formuen kan fordeles på de aktuelle borettslagene i like andeler 

eller forholdsmessig. 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen 

anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller 

deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, 

treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 

13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for 

sammenslutningen eller delingen som årsmøtet skal stemme over. 

Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra 

foreningens kreditorer. 
 


