VEDTEKTER VINGAR GRENDEUTVALG
Første gang vedtatt på årsmøte 12.03.97,
Sist revidert 21.05.2014.

Paragraf 1: Navn og bakgrunn
Vingar grendeutvalg (VGU) er en videreføring av «prosjekt grendeorganisering» opprettet av
Lillehammer kommune i mai 1994.
Fra 01.01.97 er VGU et frittstående grendeutvalg.
Paragraf 2: Formål
VGU skal arbeide for bedre bo-/og oppvekstmiljø, bedre servicetilbud samt
motivere/involvere grendas beboere til aktivt å delta i grendeutviklingen.
Paragraf 3: Arbeidsoppgaver
VGU skal:
 Være et koordinerende organ for grendas aktiviteter
 Aktivt delta i grendeutviklingen
 Arbeide for tiltak i grenda etter initiativ fra grendas beboere
 Iverksette prosjekter til beste for grenda
VGU kan:
 Brukes som et bindeledd mellom kommuneadministrasjonen/lokalpolitiske partier
og grendas beboere i saker som faller inn under formålet i §2.
 Gi økonomisk støtte til tiltak som faller inn under formålet i §2.
Paragraf 4: Sammensetning
VGU skal være åpen for alle voksne beboere i grenda og representanter fra alle grendas lag,
foreninger, velforeninger, menighet, foreldre-representanter, ledere ved barnehager og
skoler etc.
VGU skal føre medlemslister med navn, tlf og e-post adresse, til korrespondanse, invitasjon
til møter etc. Medlemmer har selv ansvar for å melde endringer til VGU, slik at
medlemslistene holdes oppdatert.

Paragraf 5: Årsmøte og valg
VGU skal avholde årsmøte i grenda, fortrinnsvis innen utgangen av mai.
Årsmøtet skal behandle:
 Årsmelding og regnskap
 Handlingsplan/budsjett
 Innkomne saker
 Valg
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Årsmøtet skal bekjentgjøres i lokalpressen og/eller via hjemmeside og e-post til medlemmer
senest to uker før årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være VGU i hende en uke før årsmøtet.

Paragraf 6: Organisering
VGU velger som et minimum leder og kasserer på Årsmøtet.
Alle valg/oppnevninger til VGU gjelder ett år.
VGU nedsetter arbeidsgrupper i tråd med handlingsplan og de vedtak som fattes. I
arbeidsgruppene kan enkeltpersoner fra grenda med interesse for saksfeltet involveres.
I hver arbeidsgruppe skal det sitte minst ett VGU-medlem som rapporterer tilbake til VGU. i
Paragraf 7: Regnskap og rapportplikt
VGU har alminnelig regnskaps og rapporteringsplikt over for Lillehammer kommune så lenge
utvalget mottar kommunalt tilskudd.
Paragraf 8: Endring av vedtekter
Endring av vedtektene skal foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.
Paragraf 9: Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall.
Ved oppløsning skal midler som VGU besitter benyttes til beste for kretsen.
Formålet bestemmes av årsmøtet som vedtar oppløsning.
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