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VEDTEKTER 
FOR 

TRONDRUDMARKA VEGFORENING 
Vedtatt 14. august 1993 
Endret 12. august 2000 
Endret 14. august 2004 

 
 
 
 
§1. FORMÅL 
Trondrudmarka vegforening har som formål å ivareta de andelsberettigedes interesser 
ved fremtidig drift, vedlikehold og utbedringer av vegstrekningen, fra Trondrudvegen 
til parkeringsplassen ved pumpehuset (etter Kuluset) og frem til Jordeslivegen over 
Nystølen. Denne vegforeningen er en fortsettelse av Vegforeningen Nystølen Kuluset, 
stiftet 6. august 1966. 
 
§2. MEDLEMSKAP 
Medlemmer i foreningen er eiere av andelsberettigede eiendommer. Andelsberettiget 
er den som har betalt andel i denne eller den forrige vegforening. 
Ved fradeling vil eiere av den nye parsell (hytte), bli pålagt medlemskap. Andel kr. 
3.000,-. Medlemmene skal til enhver tid holde styret underrettet om eierskifte og 
adresseforandring. 
 
§3. VEGAVGIFT 
Årsmøtet bestemmer vegavgift til anskaffelse av midler til vedlikehold og utbedring. 
Avgiften kan settes så stor at det legges opp et rimelig fond. Til dekning av større 
vegarbeid, hvor et eventuelt fond ikke er tilstrekkelig, kan årsmøtet vedta utligning til 
større vegarbeid. Årsmøtet kan vedta bomavgift fir tilfeldige trafikanter og 
parkeringsavgift vinterstid, både for betalende interesser og tilfeldige trafikanter. 
 
Eiere av hytter eller andre nyetableringer, skal betale innskudd i Trondrudvegen som 
fastsatt av jordskifteretten og slik det fremgår av vedtektene for nevnte veg. 
 
§4. STYRINGSPROGRAM 
 
Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen 15. august. Styret sender 
skriftlig innkalling til årsmøtet, medfølgende saksliste med minst 10 dagers varsel. 
 
Saker som ønskes forelagt årsmøtet, må være styrets formann i hende innen 10. juli. 
Hver gård, skog, seter eller hytte representeres med 1 stemme. Medlem som er 
forhindret i å møte, kan gi en annen en skriftlig fullmakt til å stemme for seg. Ingen 
kan representere mer enn 2 medlemmer, utenom seg selv. 
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Avstemming foregår ved at hvert medlem har en stemme pr. andel. I tillegg kommer 
eventuelle fullmakter. Ved alle avstemminger hvor det oppstår stemmelikhet, virker 
formannens stemme som dobbeltstemme. 
Side 2 

 
Årsmøtet er beslutningsdyktig, når minst 10 medlemmer er representert. Årsmøtet 
velger formann, kasserer, ett styremedlem og en vararepresentant, videre velges to 
revisorer og to medlemmer til valgkomite for foreningen. 
 
Styret 
Styret skal bestå av formann, kasserer og et styremedlem, og i tillegg en 
vararepresentant. I styret er 2 representanter fra landbruksinteresser/fastboende og  
1 representant fra hyttene. Medlemmer av styret, varamedlem og revisorer velges for  
2 år. Første året velges kasserer og styremedlem for 1 år. Et medlem plikter å ta imot 
verv, men kan nekte valg for så lang tid vedkommende har sittet i styret. 
 
Det valgte styret, skal også være Trondrudmarka Vegforenings representanter i 
Trondrudvegen. (Se vedtekter for denne veg). 
 
§5. ÅRSMØTETS GJØREMÅL 
 

A. lede foreningen i overensstemmelse ved vedtekter 
B. godkjenne revidert regnskap for foregående år 
C. vedta budsjett for kommende år etter forslag fra styret 
D. vedta utbedringsplaner 
E. oppta nødvendige lån 
F. vedta eventuell bomavgift og parkeringsavgift i henhold til pkt. 3 
G. utligne vegavgift i henhold til pkt. 3 
H. endre vedtekter 
I. velge styre, varamann, revisorer og valgkomite 
J. behandle saker nevnt i innkallingen 

 
§6. STYRETS GJØREMÅL 
 

A. iverksette årsmøtets vedtak 
B. forestå daglig drift innen rammen av vedtatt budsjett, herunder utbedrings- og 

vedlikeholdsarbeider 
C. engasjere nødvendig personell til drift av vegen 
D. føre tilsyn og eventuelt foreta arbeidsledelse ved vegarbeid 
E. utføre administrasjonsarbeid, herunder føre møtebok, føre regnskap, årsrapport 

og innkalling til årsmøtet, samt saksliste til andelshaver innen 10 dager før 
årsmøtet 

F. ajourføre medlemslisten 
G. stå for innkreving av årlige avgifter, jfr pkt 6F herunder også vegavgift, 

bomavgift og parkeringsavgift 
H. gjøre nye medlemmer kjent med vedtektene 
I. regulere transport, eventuelt stenge vegen om forholdene skulle tilsi det. 
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Side 3 

 
§7. MEDLEMMERS PLIKTER 
 

A. innbetale utlignet beløp til rett tid 
B. Gjøre avtaler med styret ved anlegg av avkjøringer, skilt m.m. 
C. Ikke foreta lagring av materialer på veg eller i grøfter 
D. Fjerne hogstavfall fra veger og grøfter 
E. Melde  eierskifte og adresseforandring i henhold til pkt.2 

 
Andelshaver som ikke overholder vedtektene eller ikke retter seg etter pålegg gitt av 
styret, kan risikere at styret lar arbeid bli utført for andelshavers regning. Forholdet 
rapporteres til årsmøtet. 
 
§8. TVISTER 
Tvister mellom andelshaver og styreorgan avgjøres ved frivillig voldgift, hvor hver av 
partene utnevner en person og sorenskriveren i Hallingdal utnevner den tredje, som 
også blir formann. 
 
§9. ENDRING AV VEDTEKTENE 
Endring av disse vedtekter kan skje med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte andeler 
på årsmøtet. Forslag til endring av vedtekter sendes ut med innkallingen til årsmøtet. 
Godkjente fullmakter skal regnes som fremmøtte. 
 
§10. IKRAFTTREDEN AV VEDTEKTENE 
Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet avholdt 14. august 1993 og erstatter 
vedtektene fra vegforeningen Kuluset-Nystølen. 
 

 
 


