VEDTEKTER
Nørdalen Natur- og Kultursti (N.N.K.)
1. Nørdalen natur- og kultursti (N.N.K.) omfatter i alt 31 poster fra Langtjønna i
nordvest til Blæsterhåen/Røstvollen i sørøst. De fleste postene ligger langs den gamle
ferdselsvegen østover mot Sverige (gammelvegen) og seterveger i området. Postene
danner utgangspunkt for en eller flere rundturer.
2. Formål
Bevisstgjøre lokalbefolkning og tilreisende om lokal natur og kultur og utnytting av
ressursene gjennom tidene. Natur- og kulturstien er primært tenkt til undervisning,
men er godt egnet for rekreasjon og natur- og historieopplevelser.
3. Styret
Styret består av to representanter fra Os kommune (herav minst 1 repr. fra Os skole),
tre representanter fra grunneierne og en representant fra Os historielag. Alle har
stemmerett.
4. Styrets ansvar
Styret er ansvarlig for drift og vedlikehold og skal lede arbeidet med natur- og
kulturstien i samsvar med vedtekter og årsmøtets beslutninger. Det føres protokoll
på alle møter. Grunneierne innkalles sammen med styret minst 1 gang i året
(årsmøte) og ellers hvis en grunneier krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire stemmeberettigede er tilstede.
5. Årsmøtet
Årsmøtet avholdes i mai-juni og samordnes med befaring i området. Grunneiere,
valgte representanter fra Os kommune og Os historielag innkalles med minst 14
dagers varsel.
Årsmøtet behandler: Årsmelding, regnskap og valg.
Funksjonstid for de kommunale styremedlem, samt de oppnevnt fra historielagt samt
varamenn, er 2 år. For grunneierrepresentantene er funksjonstiden 3 år. Leder og
nestleder velges på årsmøtet hvert år.

6. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Forslag på saker og vedtektsendringer sendes
skriftlig til styret i april og skal stå på saklista.
7. Drift og bruk av stien
N.N.K. er anlagt på lokalbefolkningens og landbrukets vilkår og medfører ikke
restriksjoner eller utgifter for den enkelte grunneier. Se kontrakt av 30.05.95. Os
skoles rettigheter framgår av prinsippavtalens pkt. 3. Prinsippavtalen innebærer
ingen direkte utgifter for Os kommune ut over tinglysing og generell bruk av området
i undervisningssammenheng.
Grunneierne forbeholder seg retten til å bruke stien uinnskrenket som tidligere.
N.N.K. kan ikke igangsette næringsmessig virksomhet uten godkjenning fra
grunneierne dette angår.
Den enkelte grunneier kan dog fritt opprette og drive virksomhet på egen grunn
dersom dette ikke belaster andre.
Styret skal før sesongen starter ta stilling til aktuelle former for kommersiell drift og
inngå de samarbeidsavtaler som synes nødvendige.
8. Driftsmidler
Inntekter og driftsmidler skal gå til vedlikehold og utvikling av N.N.K.
9. Skjøtsel og pleie av kulturminner
Skjøtsel og pleie av kulturminner skal foregå i samråd med kulturleder og musea i
Nord-Østerdal.
10. Oppløsning
I tilfelle oppløsning av N.N.K. tilfaller stolper, skilt og posttavler Os skole.
11.Det opprettes egen bankkonto for inntekter og utgifter i N.N.K.’s navn.
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