
VEDTEKTER 

FOR 

BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING  

 
§1 

Navn 

Foreningens navn er: Bjørntjernlia Hytteeierforening. 

 

§2 

Medlemmer 

Medlemskapet følger alle hyttetomtene innenfor dagens godkjente 

reguleringsplan nr. 252-02 ”Bjørntjernlia” - på gnr278/bnr2 i Ringerike 

kommune. Eierne av tomtene er forpliktet til medlemskap i foreningen fra 

tidspunktet for tinglyst skjøte.  

 

§3 

Formål 

Foreningens formål er å ivareta tomteeiernes fellesinteresser. Foreningens 

hovedoppgave er å ha ansvaret for drift, vedlikehold og eventuell fornyelse av 

infrastrukturen i området. Dette ansvaret overtas fra dato for fullføring og for 

offentlig godkjennelse av anleggene. 

 

§4 

Offentlige avgifter 

Offentlige avgifter/gebyr som pålegges hver enkelt eier/tomt/hytte er foreningen 

uvedkommende. 

 

§5 

Skiløyper 

Alle medlemmer i Hytteeierforeningen skal etablere medlemskap i Vikerfjell 

Skiløyper. 

 

§6 

Kontingent/avgift 

1. Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent som skal dekke nødvendige 

fellesutgifter. 

Endring i kontingent blir å gjelde fra 1. januar i påfølgende kalenderår. 

2. For tomter med flere enn én selvstendig hytte betales det én kontingent pr 

påbegynt hytte uavhengig av eier. 

3. Dersom et medlem er hjemmelshaver til flere tomter betales det én 

kontingent per tomt. 
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4. Kontingenten betales for hele kalenderåret f.o.m. dato for tinglyst skjøte. 

 

5. Reklameskilt/tavler o.l. kan ikke settes opp i området uten at skriftlig avtale 

er inngått med hytteeierforeningen. 

 

6. Usolgte tomter belastes ikke med kontingent/avgift. 

 

7. Eier av gnr278/bnr2 og hans familie har fri adkomst til området. 

 

8. Tomteeierne kan ikke starte utadrettet næringsvirksomhet på sin(e) tomter. 

 

9. Adkomstveien fra bygda – Flaskerudseterveien – (t.o.m. parkeringsplassen 

ved ankomst Bjørntjernlia) er ikke denne forenings ansvar. Avgiften for 

denne veien kreves inn fra hver enkelt tomteeier av eieren av gnr300/bnr1 

eller den han bemyndiger (se kjøpekontrakt). 

 

DENNE PARAGRAF - §6 LEDD 5-8 – KAN IKKE ENDRES UTEN 

SAMTYKKE FRA EIER AV GNR278/BNR2. 

 

§7  

Styret 

Foreningens styre skal bestå av inntil fem personer etter årsmøtets nærmere 

avgjørelse. Formannen velges særskilt for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 

år om gangen. Etter første år trekkes 2 medlemmer ut til å være på valg. Det 

velges også 2 varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge. Varamedlemmene 

er på valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene 

møter. 

 

§8 

Godtgjørelse 

Verv i foreningen skjer uten godtgjøring med mindre årsmøtet bestemmer noe 

annet. 

 

§9 

Forretningsfører 

Dersom foreningen skal engasjere lønnet forretningsfører/regnskapsfører, skal 

dette avgjøres av årsmøtet. 
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§10 

Styrets oppgaver 

 

Styret skal ivareta følgende oppgaver: 

 

 Inngåelse og kontroll av avtaler om drift og vedlikehold av alle 

fellesanlegg. 

 Inngå nødvendige avtaler forbundet med søppeltømming, snøbrøyting m.v. 

 Innkreve årsavgift/kontingent fastsatt av årsmøtet. 

 Føre regnskap og lage årsberetning over driften. 

 Innkalle til årsmøte og evt. ekstraordinært årsmøte. 

 Fungere som valgkomite eller nedsette egen valgkomite. 

 Andre oppgaver som årsmøtet måtte bestemme herunder nedsette grupper 

som arbeider med spesielle fellestiltak, dugnader og kontakt med 

naboforeningene m.m. 

 Jevnlig kontrollere at skjøtselen av vegetasjonen i området er i samsvar 

med retningslinjene.(Se §12 siste avsnitt)  

 Inngå avtale med eier av gnr278/bnr2 om leie av småviltjakt og forestå 

videresalg til medlemmene. 

 Være kontaktleddet mot grunneier. 

 Styret kan innkalle til medlemsmøte når det finner det nødvendig. 

 Styrets formann og et styremedlem tegner sammen foreningen. 

 Opprettholde en gjennomsnittlig kontosaldo til å dekke to års drift av 

foreningen. 

 

§11 

Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

 

Hver hytteeiendom har én stemme pr betalt kontingent. Skriftlig fullmakt tillates. 

 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Tidspunktet 

velges slik at flest mulig av medlemmene oppholder seg i området – fortrinnsvis 

i påsken. 

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når det kreves av et flertall i styret eller minst 

1/3 av medlemmene. 
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Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig med tre ukers varsel. Innkallingen skal ha 

vedlagt dagsorden, årsregnskap, årsberetning, budsjett for påfølgende år og 

forslag til nytt styre. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i 

hende innen 1.februar samme år. 

 

Ordinært årsmøte skal: 

 

 Godkjenne årsberetning og årsregnskap. 

 Godkjenne budsjett for påfølgende år. 

 Behandle saker fremmet av styret. 

 Behandle saker innkommet til styret.  

 Fastsette kontingent for medlemskap.  

 Velge nytt styre. 

 Velge revisor 

 

Årsmøtet kan ikke treffe realitetsavgjørelser i saker som ikke er nevnt i 

innkallelsen. 

 

Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall. Endringer av vedtektene, eller 

vedtak med betydelig økonomisk betydning for medlemmene, krever 2/3 flertall 

av de møtende. 

 

§12 

Skjøtsel 

Medlemmene plikter å holde sin eiendom i ordentlig og ryddig stand samt å 

benytte eiendommen på en slik måte at hytteområdet gir størst mulig trivsel for 

alle medlemmer. 

 

Medlemmene plikter å rette seg etter avgjørelser styret treffer for å skjøtte sine 

oppgaver 

Det søkes å holde vegetasjonen i området på det nivået den var ved etablering av 

hytteområdet. 

 

§13 

Infrastruktur over enkelttomter 

Medlemmene skal respektere den del av felles infrastruktur som måtte ligge på 

den enkeltes eiendom, samt i nødvendig utstrekning akseptere utbedrings- og 

vedlikeholdsarbeider over egen eiendom.(Dette er også tatt inn i hver enkelt 

kjøpekontrakt) 
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§14 

Endring av vedtekter 

Disse vedtektene er etablert i tilknytning til salg av hyttetomter i Bjørntjernlia 

Hytteområde. Eventuelle endringer må senere skje ved ordinært årsmøte og i 

samsvar med disse vedtekter. §6, ledd 5-8 kan ikke endres uten samtykke fra 

eier av gnr278/bnr2.  

 

§ 15 

Oppløsning av Bjørntjernlia Hytteeierforening 

Oppløsning av hytteeierforeningen kan bare bli vedtatt på årsmøtet med 2/3 

flertall av de stemmeberettigede medlemmer. 

Dersom hytteeierforeningen skulle bli oppløst, skal eventuelle midler nyttes til 

vedlikehold av hytteeierforeningens veier og anlegg. 

 

Disse vedtektene trer i kraft f.o.m. dato for stiftelsesmøtet - den 20.april 

2005. 

 

Revidert på årsmøtet 24. mars 2013 

 

 

 

 


