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OMRÅDE
Fiskum grendeutvalg har hele Darbu Skole sin skolekrets som arbeidsområde.
FORMÅL
Grendeutvalget skal være en samarbeidspartner mellom kommunen og lokalmiljøet. Utvalget skal
være en pådriver i saker ovenfor kommunen i saker som opptar innbyggerne, og skal opptre
samlende og til beste for bygda.
Grendeutvalget utarbeider og oppdaterer dokumentet ”Visjoner, mål og oppgaver” som er
underliggende for grendeutvalgets arbeid.
Grendeutvalget skal:
• Arbeide for å virkeliggjøre verdiene i Grendeutvalgserklæringen og Verdimanifestet som er
utarbeidet av lag og foreninger i Øvre Eiker.
• Være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet.
• Skape engasjement blant innbyggerne i lokalmiljøet for frivillig samfunnsinnsats.
• Legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser sammen.
• Arbeide for at innbyggere fra alle kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.
SAMMENSETNING
Grendeutvalget og valgkomiteen skal representere størst mulig bredde i arbeidsområdet.
Grendeutvalget skal bestå av 7 personer med følgende verv: leder, nestleder, sekretær, kasserer,
styremedlem 1, styremedlem 2, styremedlem 3 og 3 vararepresentanter. Valgkomitè er sammensatt
av 3 representanter.
VALG
Valg av grendeutvalg og valgkomité gjennomføres på årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen
av mars.
Medlemmene i grendeutvalget velges for en periode på 2 år, og 3 og 4 medlemmer er på valg annet
hvert år. Dette for å få kontinuitet i grendeutvalget. Det velges 3 vararepresentanter for en periode på
1 år. Første varamann møter fast.
Grendeutvalget vurderer behov for direkte valg på verv og informerer i såfall valgkomiteen s om
dette valget i god tid før årsmøte. For øvrig konstituerer grendeutvalget seg selv etter årsmøtet, men
styret må ha utpekt leder og kasserer.
Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen. Detmedlemet som har sittet lengst går i
utgangspunktet ut av valgkomiteen hvert år, slik at de to gjenværende sikrer kontinuitet, samtidig
som en viss utskiftning i utgangspunktet sikres. Valgkomiteens leder velges av årsmøtet.
Valgkomiteen foreslår nytt medlem til erstatning for det utgående medlem for vedtak på årsmøtet.

ÅRSMØTE
Grendeutvalgene er selvstendige organisasjoner, med organisasjonsnummer, vedtekter, leder og
kasserer. Det skal avholdes årsmøte innen utgangen av mars hvert år. På årsmøtet skal årsberetning
og regnskap fremlegges, i tillegg til budsjett og handlingsplan for kommende arbeidsår fremlegges. I
tillegg avholdes det valg etter valgkomiteens instilling.
Årsmøtet er åpent med stemmerett for alle beboere i grendeutvalgets område. Årsmøtet varsles ved
oppslag og i sosiale medier minimum 20 dager før årsmøte. Saker til årsmøte skal leveres skriftlig til
leder/sekretær senest 10 dager før møtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
ARBEIDSGRUPPE
I spesielle saker kan grendeutvalget opprette arbeidsgrupper for innsats i viktige saker. Minimum en
representant fra grendeutvalget skal delta. Arbeidsgrupper er underlagt grendeutvalget.
OPPLØSNING AV FGU
Vedtak om oppløsning kan treffes av lovlig innkalt årsmøte. Til gyldig vedtak kreves minst 2\3 av de
avgitte stemmer.
Når det er fattet gyldig vedtak om oppløsning skal; alle avtaler avvikles, og alle forpliktelser dekkes.
Eventuell gjenværende formue fordeles til aktive Velforeninger i bygda.

