Vedtekter for Gågatene Karl Johan
(sist revidert på årsmøtet 29.04.2019)
§ 1.
Foreningen har som formål å være organ for samarbeide mellom gågateområdets
grunneiere/leieboere ved å påta seg oppgaver som best egner seg til å bli løst på fellesbasis. Den
kan samarbeide med og være kontaktledd til foreninger og offentlige myndigheter. Foreningen
har ingen partipolitisk tilknytning.
§ 2.
Det forutsettes at alle fasader i foreningens område er representert ved minst et medlem. Alle
grunneiere og leieboere i området kan være medlemmer. Årsmøtet fastsetter budsjett for de
årlige fellesutgiftene, som alle medlemmer må betale fordelt etter løpemeter fasader mot de
oppvarmede fortauer/gater eller etter antall m2 i de tilstøtende fortau.
§ 3.
Styret skal bestå av leder, nestleder og 2-7 styremedlemmer som velges på årsmøtet. Samtidig
velges revisor. Som arbeidsutvalg fungerer leder, nestleder og forretningsfører (sekretær). Leder
og nestleder velges for et år ad gangen. Styremedlemmer for 2 år ad gangen.
§ 4.
Styret skal ivareta deltakernes interesser og anvende disponible midler til fremme av foreningens
formål. Det avlegges hvert år beretning og revidert regnskap til årsmøtet. Styret kan nedsette
utvalg, engasjere faglig assistanse og ansette forretningsfører (sekretær).
§ 5.
Medlemsmøte holdes når styret finner det ønskelig eller det forlanges av minst 10 av
medlemmene.
Medlemsmøtet kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.
Årsmøtet innkalles med mellom 8 og 21 dagers varsel.
I innkallingen skal inntas dagsorden.
Innkalling til årsmøte sendes utelukkende ut pr. e-post og medlemmene plikter å oppdatere
forretningsfører om korrekt e-postadresse.
§ 6.
På medlemsmøter og årsmøter har hvert medlem 1 stemme. Medlemmer som har mer enn en
gård eller mer enn 1 forretning/serveringssted har en stemme for hver enhet.
Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall.
§ 7.
Foreningen kan oppløses dersom dette vedtas av 2/3 av medlemmene. Vedtaket må fattes i
medlemsmøte, og innkallingen til medlemsmøtet må inneholde varsel om foreningens
oppløsning. Ved oppløsning gjøres alle utestående krav opp og det resterende beløp skal
tilfalle et byutviklingsformål innenfor foreningens geografiske virkeområde.
Medlemmene har ikke krav på noe ved oppløsning.

