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VEDTEKTER FOR DAGALIFJELLETS VEL 

Revisjonshistorikk 
 

• Vedtekter fra DFV nettside, opplastet 11.12.2012, revisjonsdato ikke referert. 

• Mars 2019 – forslag til vedtekter godkjent av styret, klar for utsendelse til årsmøte. 

• Vedtekter ikke vedtatt i årsmøte april 2019 

• Utkast til vedtekter utsendt til styret for kommentering. 

• Rev 07 for vurdering av styret. 

• Rev. 10 godkjent av styret 22.20.2021 

• Rev. 10 oppdatert med bestemmelse om krav til geografisk spredning av styremedlemmer 
paragraf 5A og utsendt med sakspapirer til årsmøtet 2021 

• Rev 10 med styrets endring vedtatt årsmøtet 2. april 2021 

• Rev 11 opprettet for publisering. Identisk med vedtatt versjon med unntak av tilføyelse av 
«Vedtatt i årsmøtet 2021» og redaksjonell opprydding av fonter og oppsett. 
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PARAGRAF 1A - FORMÅL 

DFV’s formål er å arbeide for et godt tilbud til alle brukere av Dagalifjell, i nåværende og fremtidige 
generasjoner, sikre bærekraftig utvikling av fjellet samt å spre kunnskap og informasjon om sikker 
ferdsel og mulighetene fjellet byr på. 
 
Til fremme av felles interesser, søkes også samarbeid med andre naturlige samarbeidspartnere som 
Dagalifjell Løypelag (DL), grunneiere, kommuner og næringslivsaktører som det er naturlig å 
samarbeide med. 

PARAGRAF 1B - VIRKEOMRÅDET 

DFV sitt virkeområde dekker det geografiske område på og rundt Dagalifjell.  

PARAGRAF 2 – ORGANISATORISK TILKNYTNING 

DFV er et frittstående interesse-organ som er registrert i Brønnøysund registeret med org nr: 912 
478 556. 

PARAGRAF 3 – MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG VALGBARHET 

Grunneiere, hytteeiere, hytteforeninger eller andre interesserte innenfor virkeområdet kan bli medlem 
av DFV. Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av det ordinære årsmøtet for 
etterfølgende år. Det betales en kontingent per hytte/leilighet, og hver hytte/leilighet kan bare avgi én 
stemme på årsmøtet.  
 
Medlemmer har stemmerett ved personlig oppmøte i årsmøtet. Institusjoner som har flere 
hytter/leiligheter, betaler for hver enkelt hytte/leilighet. Styret har anledning til å inngå egne avtaler for 
kommersielle aktører som har mange utleieenheter.  
 
Alle betalende medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen og styremedlemmer søkes valgt fra 
ulike områder innenfor DFV sitt virkeområde. 

PARAGRAF 4 – MEDLEMSKONTINGENT OG UTMELDELSE 

Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Styret har fullmakt til å forhandle særskilte kontingent-avtaler 
med grupperinger/hytte-eiere som i lik eller større grad enn fullt betalende medlemmer bidrar finansielt 
til løypekjøring på Dagalifjell med tilskudd til løyper og stier i henhold til skriftlig kontrakt. Oversikt over 
avvikende avtaler omtales i årsberetningen. Utmeldelse skjer skriftlig til kassereren innen utgangen av 
kalenderåret. 

PARAGRAF 5A – STYRE 
Velet ledes av et styre på 6-8 medlemmer, som velges på det ordinære årsmøtet. Styrets leder velges ved 
særskilt valg for ett år av gangen. De øvrige medlemmene velges for to år. Det skal tilstrebes at det hvert år 
trer minst to medlemmer ut av styret. Styret velger nestleder, sekretær og kasserer blant styrets 
medlemmer. Minst ett av DFV-styrets medlemmer skal være representert i Dagalifjell Løypelag sitt styre. 
Styrets medlemmer sitter normalt maksimum 8 år. 
 
Ingen hytteforening skal ha mer enn ett styremedlem på samme tid. Det skal tilstrebes en god geografisk 
fordeling av styremedlemmene, slik at hytteforeninger og frittstående medlemmer fra hele velets 
nedslagsfelt er representert, rullerende. 
 
Styret har adgang til å supplere seg med utvalg til støtte for styrets virksomhet. 
Hvert kjønn skal være representert med minst 2 representanter.  

PARAGRAF 5B –HABILITET 
Medlemmet eller styremedlemmer plikter selv å gjøre oppmerksom på mulige interessekonflikter som 
kan sette vedkommende sin habilitet i tvil. Styret beslutter om en part er å anse som habil eller ikke. 
Medlem eller styremedlem som ikke er habil i en sak skal ikke delta i behandling av saken eller 
stemme over samme sak. 
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PARAGRAF 6 - STYRETS OPPGAVER 

DFV sitt styre er Velets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal ivareta Velets interesser 
ihht vedtektene og anvende disponible midler til fremme av dets formål (ref. paragraf 1). 
 
Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Etter behov, oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 
for disse til støtte for styrets virksomhet. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med DFV sin økonomi og eiendeler i henhold til de til 
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser 

4. Representere DFV utad 

5. Årlig avlegge årsberetning, revidert regnskap og budsjett for kommende år 

6. Innstille medlemmer til valgkomite 

7. Utnevne 3 medlemmer til Dagalifjells Løypelag sitt styre, hvorav minst et medlem sitter i 
DFV’s styre (ref paragraf 5A). 

Leder innkaller til styremøter ved behov eller innen 3 uker når minst 3 styremedlemmer anmoder om 
det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. 
 
Styret har taushetsplikt for de saker som behandles i styret. Relevant informasjon fra styret legges ut 
på DFV sin hjemmeside. 

PARAGRAF 7 - ÅRSMØTE 
Årsmøte holdes hvert år innen 30.juni. 
 
Årsmøtet skal: 

1. Velge møteleder og to representanter til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenne innkallingen til årsmøtet. 

3. Behandle DFV sin årsberetning 

4. Behandle DFV sitt regnskap i revidert stand 

5. Behandle innkomne forslag 

6. Fastsette kontingenten 

7. Vedta DFV sitt budsjett 

8. Informere om satsningsområder i DFV sin handlingsplan 

9. Velge: 

a. Styreleder 

b. Styremedlem(mer) 

c. Revisor 

d. Valgkomite 

Utskrift av protokollen fra årsmøtet publiseres på DFV sine hjemmesider innen 2 uker etter avholdt 
årsmøte. 
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PARAGRAF 7B – VALGKOMITE 
DFV skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Hvert medlem 
velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen skal: Foreslå kandidat(er) til styremedlemmer. Foreslå 
kandidat til styreleder. Foreslå kandidat til revisor. 

PARAGRAF 7C – VALG 
Leder velges separat mens styremedlemmene velges under ett. Dersom minst en representant ber 
om det, avholdes det skriftlig avstemning. 
 
Skriftlig valg foregår ved at de stemmeberettigede fører opp maksimalt det antall navn som skal 
velges på sin stemmeseddel. Hver kandidat kan kun føres opp én gang på en stemmeseddel. 
Kandidatene med flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet til siste valgbare sete, trekkes lodd 
mellom de kandidatene som fikk like mange stemmer. 

PARAGRAF 8 - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når det forlanges av minst 50 
medlemmer. Møteinnkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinært årsmøte. Det 
ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen. 

PARAGRAF 9 - VEDTAKSFLERTALL 
Alle saker, så vel på ordinært som ekstraordinært årsmøte, avgjøres ved simpelt flertall av de 
møtende, jf. paragrafene 11 og 12. Vedrørende stemmerett, se paragraf 3.Ved stemmelikhet gjør 
styreleders stemme utslaget, unntatt ved valg. 

PARAGRAF 10 - INNKALLING 
Formell innkalling til årsmøtet skal kunngjøres med minst med fire ukers varsel. Innkomne saker skal 
være styret i hende minst en uke etter innkalling. Saksliste og relevant underlag for saker som skal 
besluttes i årsmøtet skal gjøres tilgjengelig minst to uker før årsmøtet. 

PARAGRAF 11 - VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til endringer av disse vedtekter kan fremlegges av styret eller av medlemmer for øvrig Forslag 
til vedtektsendringer som skal behandles på årsmøtet, må være innlevert ihht paragraf 10. Endringer 
av vedtekter vedtas med 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. 

PARAGRAF 12 - OPPLØSNING 
Beslutning om å oppløse laget treffes av årsmøtet med tre fjerdedels flertall i to påfølgende årsmøter. 
Før oppløsning må alle leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Disponering av eventuelle 
resterende midler bestemmes av årsmøtet. 


