VEDTEKTER FOR
__________________ veilag

§1

Formål
Veilaget skal stå for den daglige drift og vedlikehold av __________________________.
Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand og blant annet sørge for
vedlikehold og nødvendig utbedring av veiene.
Veilaget skal også kreve inn eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter.
Veilaget skal innrette seg etter Flaskebekk Vel ved styret, for overordnede føringer for velveiene i
området.

§2

Veier omfattet av veilaget
Veilaget omfatter ____________________ nr. _____til nr. _____.

§3

Medlemskap
Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via veiene, er medlemmer
av veilaget. Hver boenhet/husstand anses som ett medlem.
Pr. _______________ er følgende medlemmer i veilaget:
Medl nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Navn/adresse/telefon

Gnr/bnr

Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Dersom en eiendom blir delt og
den fradelte parsellen sokner til veien, har denne rett og plikt til å bli med i veilaget.
§4

Ordinært veilagsmøte
Veilagsmøtet er veilagets overordnede organ.
Ordinært veilagsmøte skal avholdes etter behov når leder av veilaget eller mer enn 1/3 av
medlemmene, krever dette. Bare medlemmer eller representanter for disse har møte- og
stemmerett på møtet.
Veilagsmøtet skal treffe beslutning i følgende saker:
•
Velge leder av veilaget
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•
•
•
•
•

Behandle budsjettforslag
Behandle arbeidsplan
Behandle dekning av eventuelle andre avgifter fra medlemmene
Behandle innkomne saker
Andre saker som er nevnt i innkallingen

Det skal føres protokoll for veilagsmøte. Protokollen skal underskrives av veilagets leder og et av
medlemmene.
§5

Avstemming
For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer veilagsmøtet beslutning med alminnelig
flertall av de fremmøtte. Hvert medlem har én stemme. Stemmelikhet avgjøres ved
loddtrekning.

§6

Innkalling til veilagsmøte
Leder av veilaget innkaller til veilagsmøte. Innkallingen skal være skriftlig og sendt til
medlemmene senest en uke før veilagsmøte.
Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen.

§7

Veilagets oppgaver
Veilaget ved leder har følgende oppgaver:
•
Utarbeide forslag til arbeidsplan for veilaget
•
Lede driften av veiene, herunder sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i
overensstemmelse med vedtektene.
•
Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene
•
Gjøre mindre innkjøp av utstyr eller verktøy som er nødvendig for gjennomføringen av styrets
oppgaver
•
Hindre ufornuftig bruk av veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid,
for eksempel under teleløsning og regnperioder
•
Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av veien
•
Kreve innbetaling av eventuelle avgifter
•
Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene § 11
•
Tvangsinndrive krav i medhold av veiloven § 59 dersom dette er i veilagets interesse

§8

Særavgift for ekstraordinær bruk av veiene
Dersom et medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg
fra årsmøtet eller fra styret, kan leder av veilaget gi dispensasjon til slik bruk mot en særlig avgift.

§9

Dugnadsplikt
Medlemmene er pliktig å delta på dugnader som leder innkaller til. Slik innkalling må være sendt
til medlemmene senest to (1) uke før dugnaden skal skje. Veilagets leder kan pålegge medlemmer
som ikke møter opp på dugnad å betale kr ______ til veilaget.

§ 10

Bruk av veiene
Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller
grøfter.

§ 11

Ansvar for skader på veiene
Medlemmer og andre som bruker veiene og som ikke holder seg til vedtektene, er personlig
ansvarlig for skader de slik påfører veiene. Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret
innen rimelig tid, vil veilaget sørge for utført utbedring for medlemmets/brukerens regning.

§ 12

Utmelding
Det er ikke adgang til å melde seg ut av veilaget.

§ 13

Forholdet til veiloven
Veiloven av 21. juni 1963 nr 23 supplerer og utfyller disse vedtektene. Ved eventuell motstrid går
vedtektene foran veiloven.

Vedtatt dato: ___________________

