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LJOSLAND VEST VELFORENING 

Org.nr. 912 655 830 

 

 

LJOSLAND 1041 

  

        INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE   

 

Styret i Ljosland Vest Velforening innkaller med dette medlemmer til Ekstraordinært 

årsmøte. Saken gjelder endring av vedtektenes § 2   

Velforeningen avholdt ekstraordinært årsmøte den 13.4.2022. Et stort flertall stemte for at 

LVV skal forsøke å anskaffe ny løypemaskin. Den er tenkt finansiert med egne midler, lån i 

bank, tilskudd fra Åseral kommune og sponsormidler. Det er tenkt at maskinen eies av LVV, 

men driftes av Ljosland Skisenter. For å få dette til må vedtektenes § 2 endres. Endring av 

vedtekten krever 2/3 flertall. 

Møtested:  Ryen Grendehus, Topdalsveien 182, 4658 Tveit i Kristiansand 

Dato og tid:  Torsdag 30.6.2022 kl. 1900    

Dagsorden 

1. Opptelling av antall stemmeberettigede og antall fullmakter. 

2. Valg av møteleder. 

3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 

4. Valg av referent og to personer til å signere protokollen. 

5. Forslag om å endre vedtektenes § 2 , se vedlegg 1 

  

Av praktiske grunner må møtet avholdes torsdag 30.6.2022, kl. 1900 på Ryen Grendehus, 

Topdalsveien 182, 4658 Tveit i Kristiansand. Vi minner om at de som ikke har anledning til å 

møte kan gi fullmakt til andre medlemmer. Se vedlegg 2. 
 

 

• Vedlegg 1. Forslag til vedtektsendring      

• Vedlegg 2. Fullmaktsskjema 

• Vedlegg 3. Veibeskrivelse til Grendehuset                      
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Forslag til vedtektsendring § 2 Formål              Vedlegg 1 

Velforeningen skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til grunneiere, utbyggere og 

offentlige myndigheter, stå for  innkjøp av løypemaskin og annet utstyr, organisere drift av 

fellesanlegg og utstyr til bruk i området, jfr. 2.ledd, og i den grad det foreligger felles 

interesse å samarbeide med grunneiere, velforeninger, o.l. for tilgrensende hytteområder og 

eiere av ferie- og fritidsanlegg i Ljoslandsbygda. 

 

Som fellesanlegg regnes regulerte veier og parkeringsplasser, bom, o.l. og som utstyr 

løypemaskin, o.l. til medlemmenes felles bruk. 

 

Velforeningen kan ut over medeierskap i og felles aktiviteter med Ljosland Skisenter A/S og 

driften av fellesanlegg og eget utstyr, ikke drive non form for økonomisk virksomhet. 

 

Velforeningens årsmøte kan fastsette en årsavgift til å dekke kostnader til vedlikehold av 

fellesanlegg og utstyr, snørydding, bidrag til skiløyper, etc. Årsmøtet kan også beslutte at det 

skal bygges opp et vedlikeholdsfond gjennom årsavgiften. Vedlikeholdsfondet skal i så fall 

bokføres på egen regnskapskonto. 

 

(Foreslåtte endringer i § 2 er merket med rød skrift) 
  

 

 

 Vedlegg 2 

 

FULLMAKT 

Undertegnede:______________________________(blokkbokstaver) er eier av  

hytte:____________________________________ (vei, nr) 

 

Jeg gir herved _________________________________ (blokkbokstaver)  

fullmakt til å stemme på mine vegne under ekstraordinært årsmøte i Ljosland 

Vest Velforening torsdag den 30.6.2022 

Dato 

 

(sign.) 
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Veibeskrivelse                                                                              Vedlegg 3 

 

 

 

 

  


