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VELforbundets vedtekter
Vedtatt på landsmøtet 26. mars 2011, med endringer på landsmøtet 4. mai 2013.

§1

NAVN OG STATUS
Organisasjonen ble stiftet 10.06.2010 med navnet VELforbundet. Organisasjonen er
landsdekkende, fri, selvstendig og partipolitisk nøytral.
VELforbundet driver ikke-økonomisk virksomhet og kan ikke foreta utdelinger til
deltakere/eiere/medlemmer. VELforbundet har sine inntekter i form av: innsamlede midler,
offentlig tilskudd, lotteriinntekter, medlemskontingenter, arv eller produkt-/tjenestesalg.

§2

FORMÅL
VELforbundets formål er å verne om og fremme felles interesser for bo- og lokalmiljø i
Norge (Jfr. FNs definerte ICNPO-kategorier og underkategorier (International Classification of NonProfit Organisations) - kategori 6, samt Frivillighetsregisteret) ved å:

§3

2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



2.7
2.8




3.1

3.2

Samle landets vel- og områdeforeninger, sameier og andre aktører med interesse og
tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn i en felles nasjonal organisasjon.
Delta aktivt i samfunnsdebatten om lokal utvikling og derigjennom være med å fremme
vel- og nærmiljøbevegelsens interesser i den aktuelle og fremtidige lokalpolitikk i
Norge
Være en aktiv pådriver i utvikling av trygge, sikre og trivelige nærmiljø og
lokalsamfunn
Gjøre medlemmenes meninger og interesser gjeldende overfor administrative og
politiske myndigheter
Informere og veilede VELforbundets medlemmer, bl.a. gjennom en aktiv webportal og
elektronisk post. Bruk av elektronisk kommunikasjon prioriteres som følge av
VELforbundets ønske om å operere mest mulig bærekraftig og på miljøets premisser.
Arbeide for at VELforbundet, gjerne i samarbeide med andre sektororganisasjoner som
har interesse av å arbeide for nærmiljøets beste og en bærekraftig utvikling, kan fremstå
som en seriøs og viktig samfunnsaktør innen dette saksområdet.
Utvikle og tilby alle medlemmene relevante fordeler
Bidra til en bærekraftig utvikling av nærmiljøet sett i forhold til de utfordringer
samfunnet står overfor

MEDLEMSKAP
GENERELT
VELforbundets medlemmer består av vel- og områdeforeninger og deres fellesorganer,
sameier og interesserte personer for bo- og lokalmiljøets utvikling, herunder også ad-hoc
organisasjoner med nærmiljøsaker som arbeidsfelt.(Jfr. ICNPO definisjon under pkt. 2).
Foreninger og sameier får medlemskap med service i saker av felles anliggende. Andre
tjenester blir priset særskilt. Det er ønskelig at foreningene påtar seg å virke som
organisasjonens lokale kontakter. For å få personlig service, må medlemmer tegne personlig
medlemskap (jfr. 3.3).
FORENINGSMEDLEMSKAP
Foreninger som, etter innmelding i VELforbundet har betalt sin medlemskontingent, har alle
rettigheter og medlemsfordeler.

3.2.1



3.2.2



3.2.3



FRIVILLIG MEDLEMSKAP.
Medlemskapet er basert på at foreningen har tilslutning fra sine husstander gjennom
innmelding av den enkelte.
ÅPENT MEDLEMSKAP.
Medlemmet har alle sine husstander innenfor et nærmere definert geografisk
område, som medlem i foreningen.
PLIKTIG MEDLEMSKAP.
Medlemmet har alle husstander i et geografisk område som medlemmer. Plikten til
medlemskap er forankret i tinglyst/pålagt servitutt.eller dannet med bakgrunn av

VELforbundets VEDTEKTER_etter Landsmøtet 2013

§4

3.2.4



3.2.5
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”Lov om sameige”.
KOLLEKTIVT MEDLEMSKAP.
Alle foreninger innenfor en kommune eller deler av en kommune som er innmeldt
kollektivt av kommunen eller andre interessefellesskap for nærmiljøet.
FELLESUTVALG.
En sammenslutning av lokale foreninger innenfor hele eller deler av en kommune.

3.3

PERSONLIG MEDLEMSKAP
Personer kan, dersom det ikke finnes en tilsluttet forening i boområdet der personen bor,
eller personens egen forening ikke ønsker å være medlem i VELforbundet, melde seg inn
som personlig medlem.

3.4

STØTTEMEDLEMSKAP
Organisasjoner, offentlige institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å støtte og
holde seg orientert om VELforbundets arbeide, kan opptas som støttemedlemmer.
Søknad om medlemskap legges fram for styret for endelig godkjenning. Ved avslag kan det
ankes til landsmøtet.

3.5

ÆRESMEDLEMSKAP
Personer som har gjort en helt spesiell og uegennyttig innsats for VELforbundet eller
velsaken i Norge i sin alminnelighet, kan utnevnes til æresmedlem i VELforbundet.
Æresmedlemskap tildeles av landsmøtet etter innstilling av styret.

3.6

UTMELDING - EKSKLUSJON
Utmelding av VELforbundet skal skje skriftlig senest innen 1/12 - gjeldende fra 1. januar det
derpå følgende år. VELforbundet kan, dersom særlige grunner foreligger, si opp
medlemskapet med 3 - tre - måneders varsel.
Oppsigelse av medlemskapet fra VELforbundets side behandles av styret. Vedtaket kan
ankes til landsmøtet.

3.7
3.7.1

MEDLEMMENES PLIKTER
KONTINGENT
Medlemsforeningene og personlige medlemmer betaler til VELforbundet forskuddsvis de
årlige kontingenter, som landsmøtet fastsetter. Landsmøtet kan overlate til styret å fastsette
kontingenter. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

3.7.2

INFORMASJONSPLIKT
Medlemsforeninger skal holde VELforbundet à jour med hensyn til kontaktinformasjon
som; kontaktperson, kontonummer, adresse, telefonnr/- e-postadresse og antall husstander.
På oppfordring skal de sende VELforbundet vedtekter og årsberetninger og andre relevante
opplysninger.

4.1

4.2

4.2.1

ORGANISASJON
STYRE
VELforbundet ledes av et styre som består av seks medlemmer som velges direkte på
landsmøtet i VELforbundet, samt to varamedlemmer, og en representant fra de valgt av og
blant ansatte. Styret avholder møter etter behov. Møter gjennomføres primært via tele- eller
video konferanseløsninger.
KATEGORISERING
Foreningene kan kategoriseres i seksjonsområder ut fra foreningenes egne vedtekter og
interesser. For at kategorisering skal kunne realiseres, må seksjonsområdet bestå av
minimum 25 foreninger som ønsker dette.
(Jfr. FNs definerte ICNPO-kategorier og underkategorier (International Classification of
Non-Profit Organisations) - kategori 6, samt Frivillighetsregisteret)
Kriterier og godkjenningsprosedyrer utarbeides og settes i verk av styret. Disse reflekterer i
utgangspunktet resultatet av den endelige kategorisering som fastsettes av
Frivillighetsregisteret.
Hver seksjon velger en representant m/personlig vararepresentant som tiltrer styret som
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fullverdig styremedlem. Dette etter at kriteriene for å kunne kalle seg seksjon er oppfylt og
seksjonen er godkjent av de landsmøtevalgte medlemmene.
4.3

ARBEIDSUTVALG:
Arbeidsutvalget består av styreleder eller nesteleder og 2 medlemmer fra styret.
Arbeidsutvalget skal forberede saker for styret etter styrets nærmere bestemmelser.
(Notat:
Man ønsker dynamikk mellom styret og arbeidsutvalget).

§5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3
5.3.1

LANDSMØTE
GENERELT
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Det består av utsendinger fra de lokale
foreninger og fellesorganer som er medlemmer av VELforbundet.
STEMMERETT
Kun medlemsforeninger har stemmerett. Hver medlemsforening har kun en stemme.
Medlemmer av styret har stemmerett i alle saker unntatt i de som gjelder årsmelding og
regnskap. Styremedlemmer kan i tillegg stemme for sin egen forening.
VOTERING
Ved votering teller kun stemmer fra tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.
Stemmeberettiget er de foreninger som har betalt medlemskontingent for siste år.
Alle avstemminger avgjøres ved vanlig flertall (se dog §§ 8 og 10).
Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer
bl.a. ved kunngjøring på VELforbundets websider og ved e-post.
DAGSORDEN PÅ ORDINÆRT LANDSMØTE:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av dirigent, referent, to medlemmer til undertegning av protokollen og tellekorps.
3. Godkjenning av styrets årsberetning.
4. Regnskap. Revisors beretning. Meddelelse om ansvarsfrihet for styret.
5. Innkomne forslag.
6. Godkjenning av styrets handlingsplan.
7. Fastsetting av kontingent for de kommende to år. (Kan delegeres til styret)
8. Budsjett for inneværende år og for det etterfølgende år – til orientering.
9. Behandle og vedta mandat for valgkomiteen.
10. VALG av følgende tillitsverv for kommende landsmøteperiode:
STYRE, bestående av:
 1 leder (forbundsleder)
 5 styremedlemmer.
 I tillegg velges av og blant de ansatte før landsmøtet ett styremedlem som ansattes
representant i styret.
 2 varamedlemmer til styret, velges som 1. og 2. varamedlem til styret.
Styret konstituerer seg med nestleder.
I tillegg velges:
De seksjoner som er godkjent ut fra fastsatte retningslinjer og krav, (jfr. § 4.2) kan
tiltre styret med en person hver, pluss personlig vararepresentant med de rettigheter
og plikter som gjelder for styrerepresentanter.

5.3.2

VALGKOMITÉ, bestående av:
 1 leder
 2 medlemmer
 1 varamedlem,
Valgkomitéen skal vurdere å foreslå kandidater til styrevervene iht. vedtatte
retningslinjer- jfr. § 13

5.3.3

REVISOR (OFFENTLIG GODKJENT)
Alle valg foregår skriftlig, såfremt det fremkommer mer enn et forslag, eller dersom noen
krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
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5.4

BESLUTNINGSDYKTIGHET
Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er bekjentgjort for medlemsforeningene på
lovlig måte, jfr. § 5.1.2
Saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt de saker som er nevnt i §§ 8 og 10.

5.5

VALGBARHET
Alle tillitsvalgte i VELforbundet må være medlem i en av VELforbundets
medlemsforeninger.
UNNTAK:
Som ”Personlig medlem” kan man velges inn i styret som representant for seksjonen
”Personlig medlemskap”, uten å være medlem av en forening, dersom en slik seksjon er
godkjent opprettet.
DOBBELTMEDLEMSKAP:
En tillitsvalgt kan ikke representere (bli innvalgt i) VELforbundet dersom vedkommende er
tillitsvalgt i en annen organisasjon som er klassifisert under ICNPO-kategori 6. (Jfr. § 4.2)

5.5.1

5.5.2

§6

5.6

FORSLAGS- OG INNKALLINGSFRISTER
Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i noen sak som ikke er nevnt i innkallingen. Innkalling til
landsmøtet med saksliste offentliggjøres på en hensiktsmessig og betryggende måte overfor
alle medlemsforeninger senest 6 uker før landsmøtet. Saker som skal behandles av
landsmøtet, må være innsendt til styret minst 8 uker før landsmøtet avholdes.
Saksliste og nødvendige dokumenter sendes senest 2 uker før landsmøtet til alle som er
påmeldt til landsmøtet. Andre henvises til utlagt landsmøteinformasjon på VELforbundets
hjemmesider.

5.7

LANDSMØTEPROTOKOLL
Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen legges ut på VELforbundets
hjemmesider. Protokoll skal foreligge senest 4 uker etter avholdt møte.

6.1

6.2

§7
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STYRET
GENERELT
VELforbundet ledes av et styre på syv medlemmer med to varamedlemmer, jfr. § 4.1.
Styret konstituerer seg etter landsmøtet. Varamedlemmene kan innkalles til styremøtene.
I tillegg tiltrer representanter fra de seksjoner som er kvalifisert til styrerepresentasjon iht. §
4.2
ANSVAR OG OPPGAVER:
 Lede VELforbundets virksomhet og forvalte dets midler i samsvar med vedtektene
og landsmøtets vedtak.
 Styremøter skal ledes av leder eller nestleder, og er beslutningsdyktig når minst tre
styremedlemmer er til stede. Er kun tre til stede, må vedtaket være enstemmig.
Samme krav gjelder når møter avholdes telefonisk, som også regnes som gyldig
møte.
 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall.
 Ansette og avsette generalsekretær, og avgjøre vedkommendes ansettelsesvilkår.
 Forberede saker som skal behandles av landsmøtet.
 Ansvar for å oppnevne fagkomiteer og andre utvalg etter behov, herunder mandat
og oppgaver i henhold til vedtatte planer.
 Trekke opp retningslinjer for representasjon i inn- og utland.
 Er ansvarlig for VELforbundets økonomi og iverksetter de økonomiske tiltak som
er påkrevet innen budsjetterte rammer.
 Er ansvarlig for utarbeidelse av mål og strategier, rammebudsjett, beretninger og
revidert regnskap.
 Fastsette tid og sted for neste landsmøte, som skal holdes innen utgangen av mai.
 Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og beslutninger.
KONTINGENT OG ØKONOMI
Forbundets økonomi er i hovedsak basert på medlemskontingenter og inntjening på
servicetjenester.
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Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøteforsamlingen etter forslag fra styret.
Landsmøtet kan gjennom eksplisitt vedtak delegere til styret å fastsette kontingenten.
7.1

FORFALL
Forfallsdato for kontingentinnbetaling er 15.februar. Første år forfaller betalingen ved
innmelding. Medlemskap løper inntil skriftlig utmelding er mottatt administrasjonen innen
1/12.
Utmeldingen gjelder fra 1/1 påfølgende år. Medlemmer som ikke har betalt kontingent
mister sine rettigheter etter forfallsfrist. (Tap av stemmerett, bruk av medlemsfordelene og
generell veiledning mv.).

7.1.1

Personlige medlemmer betaler fastsatt kontingent på forfallsdato. Ved manglende betaling
blir medlemskapet automatisk ugyldig dersom betaling ikke foreligger etter første purring.
Personlige medlemmer har tilgang til de medlemsfordeler som er tilrettelagt for denne
seksjonen, og har talerett (uten generell stemmerett) på landsmøtet.

7.2

REGNSKAPSÅRET
Forbundets årsregnskap avsluttes 31. desember.

7.3

PROKURA:
VELforbundet forpliktes ved generalsekretærs underskrift, eventuelt ved underskrift av
styreleder sammen med et styremedlem.

§8

VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer fremsettes skriftlig for landsmøteforsamlingen - jfr. § 5.6
Vedtektsendring må ha 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§9

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret beslutter det, eller når 1/3 av forbundets
medlemsforeninger forlanger det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte kunngjøres på
VELforbundets websider og til oppgitt e-postadresse sammen med dagsorden med
minst 14 dagers varsel. Kun de saker som er oppført på møtets dagsorden kan behandles.
9.1

OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av VELforbundet fremsettes skriftlig for landsmøtet. Beslutning
krever 3/4 flertall. Forslaget må være innsendt til styret innen 1. februar det året det er
landsmøte, og forslaget vedlegges møteinnkallingen.
Landsmøtet velger et avviklingsstyre og treffer vedtak om anvendelse av mulige
gjenværende midler.

§ 10

§ 11

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Saker.

11.1

ADMINISTRASJONEN
ANSVAR OG OPPGAVER:
Generalsekretær er ansvarlig for hele virksomheten i administrasjonen og rapporterer til
styret. Generalsekretær har møteplikt i styret og landsmøtet med forslags- og talerett, og skal
sørge for:
1.
2.
3.
4.
5.

Administrasjonen ut fra tilgjengelig økonomi er riktig organisert og dimensjonert i
forhold til de til enhver tid gjeldende rammer og krav.
Føring av protokollene for styret og at landsmøteprotokollen formidles iht. § 5.7.
Ansettelse av og lederansvar for administrasjonens personale innenfor de rammer
som er fastsatt av styret.
Oppfølging av vedtak fattet av styrende organer.
Initiativ til tiltak som fremmer virksomheten både sentralt og i medlemsforeningene
og gjennomføre disse innenfor rammer og retningslinjer gitt av styrende organer.
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6.

Samarbeid og kontakt med og mellom medlemsforeningene, andre organisasjoner
og offentlige myndigheter. I forhold til sentrale myndigheter og politikere må dette
arbeidet gjøres i samråd med styret.
7. Informasjons- og opplysningsvirksomheten innenfor egen organisasjon, samt utad
overfor andre organisasjoner og offentlige myndigheter i nært samråd med styrets
leder.
8. Utarbeide årlig budsjettforslag basert hovedsaklig på forventede organisatoriske
inntekter.
9. Tilrettelegging av arbeidet for styret i nært samarbeid med styrets leder.
10. Sørge for at VELforbundets arkiv til enhver tid er i orden og ivareta forvaltningen
av VELforbundets kontor og eiendeler.
11. Føre regnskap og besørge korrespondanse i samsvar med mottatte direktiver.

§ 12

FAGKOMITÉER
Fagkomitéer oppnevnes ved behov av styret. Fagkomitéene representerer et faglig tillegg
/spesialkompetanse, for VELforbundet, utover den erfaring og kompetanse som finnes i
øvrige valgte organer. Fagkomitéene rapporterer til styret.

§ 13

VALGKOMITÉEN
Valgkomitéen skal på fritt og selvstendig grunnlag utarbeide forslag på kandidater til alle
verv som velges av landsmøtet, og som ikke er underlagt andre ordninger (jfr. § 4.2.1
Seksjoner). Forslaget inngår i dokumentene til landsmøtet. Forslaget leveres
administrasjonen senest 4 uker før møtet. Valgkomitéen rapporterer til landsmøtet.
Valgkomitéen skal ved utarbeidelse av sine forslag ta hensyn til en rimelig geografisk og
kjønnsmessig fordeling.
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