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VEDTEKTER FOR 
   VESTRE SLIDRE HYTTEFORENING 

 
Vedtatt på stiftelsesmøtet, 19. mai 2013 og justert (§1) pr 22. november 2013, og på 
årsmøtet 19. september 2015.  
 

§ 1 – Formål 
Vestre Slidre Hytteforening (Foreningen) er en politisk nøytral interesseorganisasjon 
bestående av hytte- og velforeninger for eiere av hytte eller fritidsbolig i Vestre Slidre 
kommune.  
 
Foreningen skal være et påvirknings- og hyttepolitisk organ. Foreningen skal kunne 
initiere særlige tiltak og innsatser, men da fortrinnsvis som særlige prosjekt og etter 
særskilt vedtak i medlemsmøte som beskrevet nedenfor. 
 

§ 2 – Oppgaver 
Foreningens formål er å verne om og fremme medlemsforeningenes felles interesser 
og samfunnsbidrag i Vestre Slidre kommune / Valdres, herunder:  
 
 Representere medlemmene i felles anliggender overfor offentlige myndigheter, 

organisasjoner, lokale foreninger og lag, private foretak, kontaktpersoner og 
media som er relevante for vårt område; det betyr også instanser i Valdres som er 
organisert på tvers av kommunegrensene, så som Valdres Natur og Kulturpark, 
Valdres Næringshage m.v. 
 

 Arbeide fram en effektiv representasjon i forhold til instansene ovenfor, som 
sikrer hytteeierne i vårt område mulighet for tidlig å bli involvert i saker. Målet er 
å sikre en konstruktiv balanse mellom de ulike partsinteresser, både i ide-, plan- 
og tiltaksfasen vedrørende hytteutbygging, hytteeiendommer, forvaltning av 
fellesarealer, og private og offentlige tjenestetilbud av betydning for 
hyttebrukerne.  

 
 Få etablert en formalisert prosess og konsultasjonsadgang i forhold til Vestre 

Slidre Kommune. Videre, arbeide for at foreningen, på linje med de øvrige 
kommunale hytteforeninger i de 5 andre Valdres-kommunene, oppnår (en 
eventuelt samordnet) medlemsstatus og stemmerett for hytteeierne i Valdresrådet, 
det øverste organ for Valdres Natur- og Kulturpark. 

 
Vestre Slidre har grenseområder mot nabokommuner som naturlig vender seg mot 
vårt område i forhold til private og offentlig tjenestetilbud, slik som hyttefelt som 
ligger i Nord-Aurdal, men vender seg til Vaset-området. I slike tilfelle skal det aktivt 
legges til rette for å konsultere og trekke disse hytteforeningene med, når sakene 
inviterer til det.  
 
Foreningen skal ikke erstatte, men støtte opp under eksisterende, livskraftige lokale 
interesseorganisasjoner i kommunen, så som løypelagene i området. 
 
Foreningens virksomhet skal heller ikke erstatte den direkte dialogen mellom 
kommunen og berørte velforeninger eller enkeltstående hytteeiere, men i stedet støtte 
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opp under og bygge en bredere hyttepolitisk argumentasjon i sakene – i den grad de 
direkte berørte opplever det som konstruktivt og støttende.  
 

§ 3 - Medlemskap 
Foreningen er basert på frivillig medlemskap ved de hytte- og velforeninger som er 
omtalt i § 1. 
 

§ 4 - Årsmøte 
Foreningens øverste organ er årsmøtet, som holdes i Vestre Slidre, på ettersommeren 
eller cirka 3 mnd etter avslutning av regnskapsåret. Kunngjøring om årsmøtet skjer 
skriftlig (eller på annen forsvarlig måte) til medlemsforeningene med minst 30 dagers 
varsel. 
 
Dagsorden i henhold til disse vedtekter og styrets forslag til saksliste (evt. Valgkomi-
teens innstilling) vedlegges innkallingen. Saker som medlemmene ønsker fremlagt for 
og behandlet av årsmøtet, må være innsendt skriftlig til styret innen 1. juni. 
Sakspapirer ifølge sakslisten skal sendes medlemmene til registrerte epostadresser 
senest 14 dager før årsmøtet. 
 
Dagsorden for årsmøtet omfatter: 

a) Styrets årsberetning 
b) Styrets årsregnskap, inklusive revisors beretning. 
c) Medlemmenes innsendte saker for drøfting  
d) Styrets forslag til prioriterte saker og arbeidsprofil kommende årsperiode 
e) Budsjett for kommende år. 
f) Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett  
g) Valg av styremedlemmer 
h) Valg av styrets leder 
i) Valg av revisor 
j) Valg av valgkomité 

 
Hver enkelt deltakende medlemsforening kan møte med en representant på årsmøtet. 
Representanten har ved avstemninger et antall stemmer som svarer til antallet 
registrerte og bekreftede medlemmer av hytteeiere i vedkommende lokale forening. 
Det forutsettes at hver lokal forening sender styret en skriftlig oppdatert opptegning 
over antall medlemmer innen 1. juni.  Alle saker avgjøres ved vanlig flertall, med 
mindre annet fremgår spesielt av disse vedtekter (se §8 og §9). Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 
 

§ 5 – Styre  
Foreningens årsmøte består av de valgte styreledere i medlemsvellene, eller annen 
særskilt oppnevnt representant eller vararepresentant fra det enkelte vel.  
 
Til å forestå det løpende arbeidet, velger årsmøtett innen sin midte et styre som består 
av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvor 1 utvalgsmedlem med tilhørende 
vararepresentant skal søkes oppnevnt fra hvert av følgende 3 hovedområder, som 
kommunens samlede hytteområder kan inndeles i: Vaset, Brakastølen-Høyset-
Veståsen og Syndin. Styrets medlemmer og tilhørende vararepresentant velges for to 
år av gangen; for ett av områdene det ene året og for de resterende to områdene det 
neste året, slik at det sikrer kontinuitet i utvalget.  
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Etter valg av styrets medlemmer og vararepresentant(er), velger årsmøtet blant styrets 
medlemmer den som skal lede foreningen det følgende året.  
 
Styret fører en enkel elektronisk logg for sitt løpende arbeid og referat over sine 
møter, og lederne i medlemsvellene skal løpende orienteres om sakene og vedtakene i 
styret.  
 

§ 6 – Ekstraordinære årsmøter 
Styret innkaller til ekstraordinære årsmøter for orientering, høringer eller konkrete 
vedtak når styret beslutter det, eller 1 annet medlemsvel ber om det. Innkalling til 
slike møter skal normalt skje med minst 14 dagers varsel og skal inneholde 
redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinære årsmøter styremøter kan 
gjennomføres som telefonkonferanser, hvis det anses som tilstrekkelig og tjenlig. 
Styret har ansvar for dokumentasjon og oppfølging av det ekstraordinære årsmøtets 
vedtak. 
 
Foreningen holder ikke fysisk kontor, og ett av styrets medlemmer ivaretar sekretær-
funksjonen for foreningen, slik styret selv beslutter. Foreningens åpne dokumenter 
(innkallinger, referat, saksdokumenter) kan publiseres på egnede hjemmesider. Styrets 
samhandling skal støttes av en elektronisk postkasse (som Dropbox e.l.)  All 
korrespondanse med medlemsforeningene skal skje ved epost til de adresser som 
styret er holdt ajour på. 
 

§ 7 – Kontingent og økonomi 
Foreningens drift er basert på medlemskontingenten som fastsettes av årsmøtet.  
Forfallsdato for kontingenten er 2 måneder etter årsmøtet. Foreningens regnskapsår 
løper fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskapet avsluttes pr. 30. juni hvert år. 
 
Styret eller årsmøtet kan ikke forplikte foreningen, medlemsforeningene eller de 
enkelte hytteeiere økonomisk utover kontingentreserven, uten at den enkelte hytteeier 
i en medlemsforening har hatt anledning til å si ja eller nei til forslagets konsekvens 
for ham eller henne. 
 
Foreningen kan ikke med rettslig virkning bestemme over de enkelte hytteeieres 
og/eller medlemsforeningers individuelle kontraktsforhold. 
 
 

§ 8 - Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall av de 
fremmøtte medlemmers stemmer. 

 
 
 

§ 9 – Oppløsning av foreningen 
Forslag om oppløsning av Foreningen behandles og avgjøres av årsmøtet, og krever 
¾-dels flertall av de fremmøtte medlemmers stemmer.  
 
Ved oppløsning tilbakeføres foreningens frie midler til medlemsforeningene på 
oppløsningstidspunktet. 
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