Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLR Østafjells)
Vedtatt på stiftelsesmøtet Kongsberg tirsdag 11. november 2008
Med endringer vedtatt på årsmøtet 28. April 2011
NLRØ er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving.

§1

Formål
Formålet til NLR Østafjells er å tilby landbruksfaglig rådgiving av høy kvalitet.
Organisasjonen skal skape møteplasser og bidra til utvikling og nyskaping innenfor de
landbruks – og bygderelaterte fagfelt som er aktuelle for medlemmene.
NLR Østafjells skal bidra til det faglige miljøet i distriktet, med vekt på høy kvalitet
og god tilgjengelighet.

§2

Medlemskap
NLR Østafjells skal være åpen for alle som driver landbruksrelatert virksomhet. Både
foretak og enkeltpersoner kan være medlemmer. Det enkelte medlem plikter å betale
en årlig medlemskontingent som fastsettes for det enkelte år. Utover dette kan det
enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for NLR Østafjells sine økonomiske plikter.
NLR Østafjells kan ha støttemedlemmer, men de har ikke stemmerett og kan ikke
velges inn i styret. Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner,
kommuner, institusjoner eller andre som ønsker å gi økonomisk støtte.
Inn og utmelding skal skje skriftlig. Alle medlemsrettigheter frafalles ved utmelding.
Medlemskapet følger kalenderåret.

§3

Rettigheter og plikter
Medlemmer må til enhver tid rette seg etter vedtektene, styrets og årsmøtets vedtak,
offentlige lover og bestemmelser som gjelder for de tjenester som utføres av NLR
Østafjells. For enkelte tjenester vil det gjelde egne instrukser.
Medlemmer plikter å betale den årlige kontingent innen fastsatt tid.
Medlemmer har rett til veiledning og tjenester til medlemspris.

§4

Samarbeid
For å oppfylle formålet, er det nødvendig at NLR Østafjells har et godt samarbeid med
andre relevante organisasjoner og institusjoner tilknyttet landbruket.

§5

Finansiering
Finansiering av drifta skjer gjennom årlig medlemskontingent, offentlige
tilskuddsordninger, tilskudd fra andre institusjoner, prosjektinntekter og inntekter fra
salg av tjenester til medlemmer eller andre.
Styret fastsetter hvilke tjenester som inngår i medlemskontingenten.
Den årlige medlemskontingenten vedtas av årsmøtet.

§6

Styret
NLR Østafjells ledes av et styre på minst fem styremedlemmer, herav en valgt av og
blant de ansatte. Ansattes representant kan ikke velges til leder eller nestleder.
Styremedlemmet med varamedlem valgt blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært
årsmøte.
Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to
styremedlemmer krever det. Sakene blir avgjort med flertall av de avgitte stemmer
Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Forhandlingene
skal protokollføres. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§7

Styrets oppgaver og plikter
1. Styret har det overordna ansvaret for at NLR Østafjells drives i samsvar med
formålsparagraf, vedtekter og årsmøtevedtak.
2. Styret har ansvar for økonomien og at regnskaps- og budsjettrutiner følges, og skal
til enhver tid sørge for å ha oversikten over dette.
3. NLR Østafjells tegnes av styreleder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan
meddele prokura.
4. Styret ansetter og avsetter daglig leder, og fastsetter instruks for øvrige ansettelser.
5. Styret vedtar stillingsinstruksen til daglig leder.
6. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder er de øvrige ansattes
nærmeste overordnede.
7. Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår,
budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
8. Styret skal kalle sammen ordinært årsmøte som avvikles før 15.april, forberede og
avgi innstilling i saker som skal legges fram for årsmøtet.
9. Det skal føres protokoll fra styremøtene.
10. Styret kan opprette fagråd blant medlemmene etter behov.

§8

Årsmøtet

Årsmøtet er NLR Østafjells øverste myndighet.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og ett medlemskap gir en stemme på årsmøtet.
Stemmeretten forutsetter at medlemskontingenten er betalt.
Styremedlem valgt av og blant de ansatte har stemmerett på årsmøtet.
Ansatte har anledning til å være tilstede i årsmøtet med talerett, men uten stemmerett.
Årsmelding og regnskap sammen med valgkomiteens innstilling gjøres kjent for
medlemmene 14 dager før årsmøte skal holdes.
Innkalling til årsmøtet, med sakliste skal sendes utsendingene skriftlig med minst 14
dagers varsel. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 31. januar. Årsmøtet
avvikles før 15. april.
Årsmøtet godkjenner instruks for styret
Årsmøtet vedtar instruks valgkomitéen.
Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med simpelt flertall mellom de
frammøtte stemmeberettigede.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller
dersom minst 10 % av medlemmene i organisasjonen krever det.
Årsmøtet skal
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Velge møteleder
3. Velge protokollfører.
4. Velge to personer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne årsmelding og revidert regnskap.
6. Få framlagt styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
7. Fastsette kontingent(er) for neste driftsår.
8. Vedta instruks for styret
9. Vedta instruks for valgkomiteen
10. Behandle innkomne saker, som står i innkallingen.
11. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende valgperiode etter forslag fra
valgkomiteen.
12. Gjennomføre valg av:
a
b

styreleder for ett år
styremedlemmer for to år

c
d
e
f
g
h
i

nestleder for ett år, valgt blant styremedlemmene.
tre varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for ett år
revisor for ett år
to medlemmer til valgkomitéen for tre år.
leder for valgkomiteen for ett år.
to varamedlemmer for valgkomitéen for ett år
utsendinger til årsmøtet i NLR

Valg på leder, nestleder og styremedlemmer skal være skriftlig. Stemmelikhet ved
valg, utløser omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§9

Tvister
Alle tvister mellom NLR Østafjells og medlemmer som ikke blir løst på minnelig vis,
avgjøres ved voldgift i henhold til gjeldende lov om voldgift.
Medlemmer som ikke følger vedtektene, kan tvangsutmeldes med to måneders
skriftlig varsel. Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for
årsmøtet.

§10

Vedtektsendring
Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 1. januar, og skal
bekjentgjøres medlemmene 14 dager før årsmøtet.
Gyldig vedtak på årsmøtet krever minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede.

§ 11 Sammenslutning
Utvidelse av virksomheten til NLR Østafjells kan vedtas av styret. Sammenslutninger,
som krever vedtektsendringer og / eller betydelige organisasjonsendringer skal
behandles av årsmøtet i henhold til § 10.

§ 13 Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremmes av styret.
Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall av de
fremmøtte stemmeberettigede i det første av to påfølgende årsmøter, og flertallet av de
fremmøtte stemmeberettigede i det andre.
Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.
Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter
beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av
samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne.
Årsmøtet fatter vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes hvis ny
organisasjon ikke er dannet innen fem år.
Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med NLR.
Oppløsing skal meldes NLR.

