VEDTEKTER
SØRE TRYSIL GRENDEUTVALG
(Vedtatt på årsmøtet 24.04.2019)

§1
Søre Trysil Grendeutvalg (senere forkortet STG) er et overbyggende organ for lag og
foreninger i Søre Trysil.

§2
STG skal være en pådriver til å realisere verdiskapende tiltak i Søre Trysil gjennom å
stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid. Tiltakene skal bidra til økt
trivsel, utvikling og tilflytting til regionen.
STG skal bistå med å koordinere de ulike foreningenes aktivitet i Søre Trysil slik at
grendene fremstår samlet, attraktive og er godt synlige.
STG har en veiledende rolle overfor lag og foreninger og skal hjelpe til med å finne frem til
finansielle løsninger til aktiviteter i regionen.
STG skal representere regionen i dialog med offentlige myndigheter.

§3
STG har hele Søre Trysil som virkeområde. Som Søre Trysil defineres grendene Bustad,
Lutnes, Skjærberget, Vestsjøberget, Plassen, Nordre og Søndre Landsjøåsen, Langtjernåsen
og Galåsen.

§4
STG forpliktes av lederen og et styremedlem.

§5
Styret består av tre faste medlemmer og har et varamedlem. Styret er beslutningsdyktig ved
fulltallighet (tre stk.). Styret velger selv grendekoordinator for en periode på to år. Styret
vurderer godtgjøring av grendekoordinator innen grendeutvalgets budsjettrammer. Styret
nedsetter arbeidsgrupper etter de behov grendeutvalget har. Arbeidsgruppene bør ledes av
et styremedlem i grendeutvalget for å sikre fremdrift og kontinuitet. Styret står fritt til å
invitere aktuelle ressurspersoner inn i disse arbeidsprosessene.
Styret inviterer alle lag og foreninger inn til Grenderåd minimum to ganger pr. kalenderår.

§6
Ordinært årsmøte avholdes minimum en gang hvert år og innen utgangen av april måned.

Alle sør- tryslinger jf. Pkt 3, har møte, tale og stemmerett ved grendeutvalgets årsmøte.
Intet medlem har mer enn én stemme og kan i tillegg til seg selv ikke representere mer enn
en sør-trysling ved skriftlig fullmakt under årsmøtet.
Årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel og skal minimum kunngjøres med nettside
eller plakat oppslag. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet skal være mottatt av styret
senest 8 dager innen årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Årsmøtet velger møteleder
2. Årsmøtet velger to personer i årsmøtet til å underskrive protokollen
3. Årsmøtet skal behandle:
a. Årsmelding og revidert regnskap, inkludert regnskap for Nærmeldinga
b. Budsjett for kommende periode
c. Strategidokument med årlig handlingsplan
4. Årsmøtet skal behandle innkomne forslag med vurdering og innstilling fra styret
5. Årsmøtet velger leder, nestleder og et styremedlem for to år
6. Årsmøtet velger et varamedlem for ett år
7. Årsmøtet velger 2 revisorer for ett år
8. Årsmøtet fastsette eventuelle godtgjørelser for styremedlemmene
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minimum 20 Sør- Tryslinger forlanger det.
Ved ekstraordinært årsmøte kan kun saker oppført på møteinnkalling behandles. Innkalling
skal skje med minimum 14 dagers varsel. Kunngjøring skjer minimum via plakat eller
nettside.
Ut over dette gjelder proforma som for ordinært årsmøte.

§7
STG har en fast valgkomite som består av styrelederen for Skjærberget Ungdomslag,
Ungdomslaget Samhold, Søre Trysil Samfunnshus, Landsjøåsen Vel og Galåsen grendelag.
Valgkomiteen innstiller leder, nestleder, styremedlem, varamedlem og revisorer til årsmøtet.

§8
Endring av vedtakene kan skje med minimum 2/3 flertall ved årsmøtet.

§9
Oppløsing av STG kan skje ved minimum 2/3 flertall i ordinært årsmøte etter å ha vært tatt
opp til behandling i foregående ordinære årsmøte. Minst 20 sør-tryslinger må være tilstede.
Møter ikke så mange ved årsmøtet skal saken legges frem for ekstraordinært årsmøte og
vedtas med vanlig flertall.

§ 10
Ved oppløsning skal STG`s eiendeler plasseres i et fond som skal benyttes til det beste for
Søre Trysil. Det velges et styre for fondet.

