VEDTEKTER FOR SAMEIET BERGETJØNNVEGEN
§1
VEILAGET
Sameiet Bergetjønnvegen, foretaksnummer 920 851 010, er et tingrettslig sameie
med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.
Medlemmene hefter bare med sin årskontingent for lagets forpliktelser. Laget eies
og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og retningslinjer for drift som
årsmøtet fastsetter.
Veien defineres som den vei som starter ved krysset mot Tjønnbakkvegen og videre
til endepunktene ved eiendommene 246/97, 251/50 og ved 251/56 (Se vedlegg nr.
1, kart som viser vei med endepunktene for veilagets ansvar).

§2
FORMÅL
Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Bergetjønnvegen i Sel kommune.

§3
Brukere og drivere av eiendommene 246/1 og 251/1 skal ha vederlagsfri rett til å
benytte veien for driften av gårdene Nedre Havn og Moen.
Betaling av vedlikeholdsavgift for ubebygde tomter starter fra det året det startes
å bygge på tomten.

§4
MEDLEMSKAP
Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Når et medlem av laget melder seg
ut, har han/hun ikke krav på tilbakebetaling av andel i lagets formue.
Dersom et medlem vil melde seg ut av laget ved salg av hytteeiendommen, plikter
han/hun senest ved utmelding å oppgi til styret v/kasserer navn og adresse til
hyttas nye eier.
Nye medlemmer utøver sine rettigheter når vilkårene for inntreden er oppfylt.
En uttreden av veilaget hindrer ikke de øvrige medlemmer i å bruke veien over det
utmeldte medlems grunn.
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§5
MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER
Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av veilagets tjenester. Likedan har
de rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og
retningslinjer for drift av laget.
Bruk av Bergetjønnvegen søkes begrenset til nødvendig kjøring til og fra
eiendommene.

§6
KONTINGENT OG FORDELING AV KOSTNADER
Størrelsen på årskontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Alle kostnader i veilaget fordeles likt mellom alle medlemmene i veilaget.
Ikke-medlemmer som gis anledning til å benytte veien, kan bli tilpliktet å dekke
utgifter til eventuelle utbedrings- og vedlikeholdsarbeider.
Styret fører protokoll over medlemmene.

§7
PARKERING
Så langt det er mulig, skal medlemmene parkere på egen eiendom. Er dette umulig,
skal det parkeres på anvist plass.

§8
VEDLIKEHOLD OG DRIFT
Veilaget har det økonomiske og praktiske ansvar for vedlikehold og drift av
Bergetjønnvegen. Skader utover normal slitasje som påføres veien som følge av
enkeltmedlems transport, skal utbedres og bekostes av vedkommende skadevolder.
Styret vil anbefale at tung transport utøves i tørre værperioder.
Styret kan nekte bruk av veien for medlemmer som ikke følger vedtektene og styrets
instrukser, og som ikke har betalt sin del av innmeldingsgebyr eller årskontingent.
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Av miljømessige årsaker legges det jord i midten av veien som sås til slik at man har
et grønt felt i midten av veien. Å holde dette vedlike skal være en del av det årlige
vedlikehold. Veibanen skal settes i stand slik at den er i god stand så tidlig som mulig
i sesongen.

§9
STYRET
Bergetjønnvegen ledes av et styre på tre medlemmer pluss vararepresentant: Leder,
sekretær, kasserer og vararepresentant med funksjonstid på to år. Styrets leder
velges særskilt.
Styremøter holdes så ofte lederen i veilaget finner det påkrevet, eller når et medlem
forlanger det. Det føres protokoll fra møtene.
Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første
styremøte.

§10
STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER
Innen utgangen av august å innkalle og avholde årsmøte for behandling og
godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett.
Innkalle til medlemsmøter ved behov og sørge for at det føres protokoll fra disse.
Veilagets leder er ansvarlig for lagets drift og at driften er i samsvar med vedtektene
og retningslinjene for denne.
Sørge for forsvarlig vedlikehold av veien.
Fordele utgiftene og påse at disse innkreves i rett tid, herunder beløp avkrevet av
ikke-medlemmer for deres tillatte bruk av veien.
Sørge for ordnet regnskapsførsel, rapporter og årsberetning.
Regulere og/eller stoppe transport for kortere eller lengre tid for å beskytte veien,
f.eks. ved teleløsning eller etter langvarige regnværsperioder.
Styrets funksjon kan normalt utføres av lederen med forutgående samtykke fra de
øvrige medlemmer.

Vedtatt 08.08.2020

Side 3 av 5

§11
ÅRSMØTE
Årsmøtet er veilagets øverste myndighet, og ledes av styrets leder. Møtet avholdes i
første halvdel av august, og innkalling med agenda skal sendes minst to uker før.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende minst tre uker før møtet.
Årsmøtet må ellers behandle:
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styrets årsberetning.
Regnskap og budsjett.
Fastsettelse av årskontingent.
Anvendelse av disponible midler.
Valg av styremedlemmer, og valgkomité.
Saker som legges fram av styret.
Innkomne saker.
Eventuelt.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall.

§12
TVISTER
Tvister mellom medlemmer eller mellom enkeltmedlem og veilaget om forhold som
er knyttet til veien, avgjøres ved voldgift.

§13
VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de medlemmene som er representert på
årsmøtet. Forslag til endringer må være styret i hende minst én måned før årsmøtet,
og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen.
MOTTO:
VI TILSTREBER ALLE Å GJØRE VÅRT TIL AT BERGETJØNNVEGEN BLIR EN GOD OG
MILJØMESSIG VAKKER VEI.
Vedlegg:
1. Kart over veilagets ansvarsområde
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Vedlegg 1
Vedtekter
Kart veilagets ansvarsområde

Røde streker viser grensen på veilagets
ansvarsområde
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