
 

 

 

VEDTEKTER FOR ÅRVOLL PARSELLHAGELAG (vedtatt på årsmøtet 24. oktober 2011) 

 

    § 1 

A. Lagets formål er å fremme gleden ved å dyrke. 

B. Verve parselldyrkere som lagmedlemmer 

C. Samle medlemmene til foredrag og diskusjonsmøter, kurs, studieringer, utferder og 

lignende. 

D. Opplysningsarbeid ved spredning av aktuelle småskrifter, organisering av utstillinger og 

innlegg for hagesaken i lokalpressen. 

E. Søke å skaffe medlemmene faglig hjelp og rettledning, samt organisere felleskjøp av 

kunstgjødning, torvstrø, kalk, frø, blomsterløk, planter, redskaper m.v. 

 

§ 2 

Alle som har parsell og som betaler den fastsatte kontingent er medlemmer av parsellhagelaget. 

Det er kun personer som bor i Oslo Kommune som kan være medlemmer. Ved flytting ut av Oslo 

kommunen opphører medlemskapet.  Søkere fra nærområdet/bydelen prioriteres. 

 

    § 3 

 

Hagelaget ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Valget skal være skriftlig dersom ikke årsmøtet gjør andre vedtak.  Etter forslag fra valgkomiteen 

velger årsmøtet først og ved særskilt valg: 

Leder for 1 år. 

Deretter styre og varamedlemmer for 2 år.  Av de 4 valgte styremedlemmene går 2 ut hvert år, og 

av de 2 valgte varamedlemmene går 1 ut hvert år. ( Første gang ved loddtrekking).   

Valgkomite velges for 1 år.  Styret velger nestleder, sekretær, kasserer, eller velger en kombinert 

sekretær/kasserer.  Studieleder bør oppnevnes/velges innen- eller utenfor styret. 

 

Styret har til oppgave og lede hagelagets arbeid i samsvar med vedtektene og på grunnlag av vedtak 

som blir fattet av årsmøtet.  Sekretæren fører lagets møtebok og besørger lagets korrespondanse i 

samråd med formannen.  Kasserer fører rekneskap for laget.  For at et styrevedtak skal være gyldig, 

må minst 3 ha stemt for vedtaket. 

 

    § 4 

 

Årsmøtet skal holdes hvert år i første halvdel av november. Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent 

for lagets medlemmer med minst 3 ukers varsel.  Innkalling med saksliste for årsmøtet sendes 

samtlige medlemmer. 

 

    § 5 

 

På årsmøtet legger styret fram til godkjenning årsmeldingen og revidert rekneskap for det siste år. 

Årsmøtet skal: 

a. Drøfte framlegg fra styret til arbeidsprogram og budskjett for inneværende år. 

b. Velge styremedlemmer med varamedlemmer og leder i styret i henhold til § 3 og etter 

forslag fra valgkomiteen på 3 medlemmer. 

c. Velge 2 revisorer med 2 års funksjonstid. 

d. Velge valgkomite på 3 medlemmer for 1 år. 

e. Drøfte andre emner som vedkommer lagets arbeid og som står oppført på lagets saksliste. 

f. Etter forslag fra styret kan det vedtas å nedsette utvalg og komiteer.  Videre utpeke ledere 

for bestemte oppgaver med mandat og instrukser for disse.  Årsmøtet fastsetter kontingent. 

 



 

 

 

§ 6 

 

Den som vil ha særskilte saker eller framlegg oppført på årsmøtets saksliste, må melde fra skriftlig 

til styret minst 2 uker før årsmøtet skal holdes.  Styret drøfter de framlegg og saker som kommer 

inn og legger dem fram for årsmøtet sammen med en orientering om styrets syn. 

 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst  ¼ av lagmedlemmene krever det.  

Medlemsmøte skal holdes så ofte styret gjør vedtak om det. 

 

    § 7  

 

Framlegg om endring av lagets vedtekter må være kommet inn til styret minst 2 måneder før 

årsmøtet, som forelegges årsmøtet sammen med en orientering om styrets syn.  For at 

årsmøtevedtak om vedtektsendringer skal være gyldig, kreves et flertall på minst  2/3 av de avgitte 

stemmer. 

 

    § 8  

 

Laget kan ikke oppløses uten at årsmøtet gjør vedtak om det med minst 2/3 flertalls stemmer.  

Forslag om oppløsing av laget legges fram for styret.  Ved oppløsing av laget, overlates midlene til 

park og idrett, avdeling Oslo, til oppbevaring i minst 5 år. Blir det i 5-årsperioden dannet et nytt 

parsellag innen samme område, kan dette nye laget overta midlene når det godkjennes av park og 

idrett.  Blir det ikke nytt parsellag innen 5 år, tilfaller midlene park og idrett, som nytter dem til 

fremme av hagesaken i distriktet. 

 

    § 9 

Utleie av ledige parseller: 

a. Parseller som ikke er utleidd innen 31. mai, kan leies ut til lagets medlemmer som ekstra 

parsell mot en leieavgift som lagets styre bestemmer. 

b. Ved stor interesse for ledige parseller, og få ledige, kan hver parsell deles av 2 medlemmer. 

c. Ingen kan gjøre krav på å få leie ekstra parsell hvert år. 

d. Hensikten med disse regler er at ingen parsell skal stå ledig og gro til med ugress.  Samtidig 

vil laget få en bedre økonomi ved at alle parseller er bortleid. 

 

Medlemskap med ikke betalt årsleie etter purring er å betrakte som oppsagt, og laget kan leie ut 

parsellen til andre medlemmer. 

 

For øvrig vises til leiekontrakten. 

 

 

 

 


