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Vedtekter for IF Norefjell (vedtatt av kommunestyret 25.03.2010)

§1 Formål
§2 Bidragsytere
§3 Styret
§4 Årsmøte
§5 Stemmegivning på årsmøte
§6 Ansvarsfordeling
§7 Økonomi
§8 Vedtektsendringer.

§ 1 Formål.
Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell (IF Norefjell).
Fondet skal

• Gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for
Norefjell, (KDPN).  Dette skal finansieres med innbetalte bidrag
til fondet.

• Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles
infrastruktur innen KDP Norefjell.

• Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak.

Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr..) innenfor arealplaner
med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til
fondet for antall dekar/antall enheter som bygges.
I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.)
forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles
infrastrukturtiltak.

§ 2 Bidragsytere.
Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDP Norefjell som
har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (K.K), og som har
betalt bidrag til IF. Norefjell.

Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med
søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven
har planområdet fått status som bidragsyter.

§ 3 Styret.
Styret består av en leder og fire styremedlemmer, i tillegg er det to
styremedlemmer uten stemmerett.

Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen
31.12 i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til 31.12 neste
kommunevalgår.  Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer.

Bidragsytere er representert med to styre medlemmer.  Styremedlemmene
blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert
år.  Det skal i tillegg velges personlig varamedlem.

Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale
og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.  Representanten oppnevnes av
Drammen og Opplands turistforening og Krødsherad idrettslag i
fellesskap.
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Sekretæren forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder.

§ 4 Årsmøte.
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars.

Årsmøtet er åpent for alle.
Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem
med varamedlem.

Møtet skal ha følgende dagsorden:

• Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og
regnskap.

• Valg av ett medlem med ett varamedlem til styret for IF
Norefjell.

• Orientering om planer for inneværende år med budsjett.

Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere i IF Norefjell, med oppslag
på Norefjell og annonse i lokalaviser.

Gjennomføring av valg:
Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall
stemmer og hvem som er stemmeberettigede.  Bidragsyterne får da
muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til
styremedlemsvervet.  Informasjon om kandidatene sendes så ut sammen
med innkalling til årsmøtet, til alle med stemmerett.  På årsmøtet
skal det velges ett styremedlem og ett varamedlem blant disse
kandidatene.

§ 5 Stemmegivning på årsmøte.
Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt
bidrag for innen 31.12. foregående år.

Antall stemmer pr. bidragsyter.

• En stemme for hver påbegynte 50 enheter.

• I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen.

Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer.
Ved ny stemmerlikhet, blir det loddtrekning.

§ 6 Ansvarsfordeling.
a. Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av

rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene.

b. Krødsherad kommune besørger sekretariat, regnskap, revisjon og
praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell.

c. Krødsherad kommune ved ordfører, eller den han bemyndiger, har
møte og talerett i IF Norefjells styre.  Ordføreren skal ha
skriftlig innkalling og refeat fra styremøtene.

§ 7 Økonomi.
Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra Krødsherad kommune.
Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og
driftsmidler.

IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten
at K.K. godkjenner dette.
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Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes
til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDP Norefjell.

IF Norefjell dekker kostnader med sekretariat, regnskap, revisjon og
praktisk arbeid med økonomi basert på fastpris fremforhandlet mellom
styret i IF Norefjell og kommunen.
Selvkost legges til grunn for dekning av kommunale kostnader.

§ 8 Vedtekter.
Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF
Norefjell.
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