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#1: Eier av bolig har plikt til å være medlem av huseierforeningen.  

 

#2: Huseierforeningen skal ha et styre bestående av 4 medlemmer 

- Leder 
- Økonomiansvarlig 
- Sekretær 
- Dugnadsansvarlig/nestleder 

Årsmøtet velger styreleder, øvrige roller konstituerer styret selv. Første styremøte avholdes 
senest to uker etter årsmøtet. 

Valgkomite utgjøres av de personer som gikk ut av styret foregående år.  

Eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når 
han/hun sitter i styret.  

 

 #3:  Huseierforeningen skal forvalte fellesareal og fellesanlegg. Huseierforeningen skal 
 ivareta medlemmenes interesser hva angår disponering av arealer og anlegg, samt 
 vedlikehold av veier, ledninger, kabler etc, som ikke overtas av kommunen.  Andre oppgaver 
 kan være snøbrøyting, sandstrøing, gressklipping etc.  

 

#4:  Hver eier plikter å bære sin del av utgiftene i forbindelse med Huseierforeningen. 

Innføring av kostnader ved forsinket betaling:  

Ved førstegangs purring ilegges et purregebyr på kr 50,- pr. utestående betaling. Dersom 
betaling ikke gjøres etter første purring, påløper i tillegg forsinkelsesrenter, 2 % pr påbegynt 
måned betalingen er forsinket. 

Styret har fullmakt til å fravike disse satsene når situasjonen tilsier det. Slike situasjoner kan 
være når beboerne av praktiske/økonomiske grunner ikke har mulighet til å betale innen 
tidsfristen. 

 

#5:  Styret avholder møter etter innkalling fra leder. Styret utfører sine gjøremål i henhold til 
 fullmakt fra fellesmøter / årsmøte.  

 Styret kan ikke treffe avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmene ut over 
 nødvendige utgifter til dekning av Huseierforeningens primære gjøremål, jmf. # 3. Styret 
 innkaller til årsmøte innen utgangen av mai. Styret kan innkalle til fellesmøte når de finner 
 dette nødvendig eller når minst 20 % av medlemmene krever det.  
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 Varsel om årsmøte eller fellesmøte skal skje med minst 2 ukers frist.  

 

#6:  Årsmøte / fellesmøte er beslutningsdyktige når minst 1/3 av medlemmene er representert, 
 det vil si 10 husstander.  

- Ved valg og eventuelle avstemninger har hver eier en stemme. Ved stemmelikhet 
har leder dobbeltstemme.  

- På årsmøtet skal regnskap for foregående år fremlegges.  
- Avgjørelser som endrer bruken av fellesareal eller anlegg skal treffes av 

årsmøte/fellesmøte 
- Forslag til endringer må være utsendt sammen med innkallingen. 
- Alle beslutninger skjer med simpelt flertall. 
- Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall 

 

#7:  Henvendelser til styret rettes skriftlig til lederen.  

 

#8:  Dugnad 
  Hver husstand plikter å bidra til vedlikehold av fellesareal, enten gjennom dugnadsarbeid 
 fastsatt av det enkelte styre, eller ved å betale/kjøpe seg fri økonomisk. Antall dugnader 
 hvert enkelt år fastsettes av det sittende styret, ut fra det aktuelle vedlikeholdsbehovet. Det 
 enkelte medlemmet kan velge å kjøpe seg fri fra de vedtatte pliktige dugnadstimene 
 gjennom økonomisk kompensasjon, nærmere fastsatt av årsmøte. 

 

#9:  Eierskifte 
 Ved eierskifte av bolig i Skranestranden Huseierlag, plikter tidligere eier å informere nye eier 
 om Skranestranden Huseierlag og dets vedtekter etc. Tidligere eier plikter og enes med nye 
 eier i fordelingen av de årlige planlagte fellesutgifter og dugnadstimer mellom dem. Ved 
 uenigheter/konflikt, er det eier på det aktuelle tidspunkt hvor økonomisk krav (f.eks. 
 "medlemskontingent") fremlegges som er ansvarlig for at dette innbetales. Tidligere og ny 
 eier står hver ansvarlig for dugnadstimene (eller den økonomiske kompensasjonen) som 
 avholdes i deres eiertid.  

  

 Dersom tidligere eier var aktiv styremedlem, kan gjenværende styre finne nytt styremedlem 
 frem til neste årsmøte hvis det mener det behøves. Det enkelte styremedlemmets ansvar kan 
 endres innbyrdes dersom styret behøver det. 
 


