VEDTEKTER FOR
VEST-TORPA GRUNNEIERLAG SA
§1
Vest-Torpa Grunneierlag SA er en sammenslutning av grunneiere i Vest-Torpa.
Sammenslutningen er ett samvirkeforetak og har sin forretningsadresse i Nordre
Land kommune. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets
forpliktelser.
Med grunneier forstås alle som eier 10 da. utmark eller mer. Medlemmene har
begrenset ansvar i forhold til innmeldt areal. Foretaket har vekslende medlemstall og
kapital.
Det skal ikke innbetales andelsinnskudd til foretaket ved innmeldelse.
Det skal ikke betales medlemskontingent.
§2
Foretakets formål er å samle grunneiere i området for i samarbeid ivareta
grunneiernes rettigheter og utnytte utmarksressursene på best måte.
Foretaket skal påta seg å utvikle og omsette jakt- og fiskemulighetene i området,
opphjelpe fisk- og viltbestanden, samt prøve å hindre ulovlig jakt og fiske .
I sitt samarbeid skal foretaket tilgodese så vel grunneiernes interesser som de
interesser samfunnet for øvrig har i utmarksresursene, samt søke å bevare disse på
lang sikt. Fiskevann i området disponeres bare etter særskilt avtale med grunneier.
§3
Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer bestående av:
-1 Leder
-1 Nestleder
-3 Styremedlemmer
-2 Varamenn
Styremedlemmer og varamedlemmene velges for 2 år. Leder velges for 1-ett år blant de
valgte styremedlemmer. Resten av styret konstituerer seg selv hvert år. Alle medlemmer er
pliktige til å ta valg, men alle kan nekte å ta et nytt verv for like lang tid som han har fungert.
Personer som ikke er medlemmer av grunneierlaget er valgbare til styret.
Valget administreres av en valgkomite på 3 medlemmer, hvor én trer ut hvert år, og den
lengstsittende er leder.
Styret er beslutningsdyktige hvis 3 medlemmer er tilstede, herav leder eller nestleder.
Foretaket skal ikke ha daglig leder.
Det skal føres protokoll fra alle styremøter.
§4
Ordinært årsmøte skal holdes en gang hvert år innen 1.april.
Årsmøte innkalles av formann og kunngjøres ved annonse i lokalavisene, eller ved
skriftlig innkalling til alle medlemmer 14 dager i forveien. Hvis styret eller minst 1/3 av
medlemmene finner det nødvendig, kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.
Innkalling som for ordinært årsmøte.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være forelagt styret innen 1.februar.
Kun medlemmer har adgang til årsmøtet. Medlemmene avgir stemme iht. foretakets
stemmeregler.

Bare medlemmer har stemmerett, eller dets fullmektig. Et medlem kan gi fullmakt til
Ektefelle, slektning i rett opp- eller nedadgående linje, eller dens ektefelle. Medlem
kan også gi fullmakt til skogsbestyrer eller annen medlem. Fullmakter godkjennes på
årsmøtet.
Dersom et medlem forlanger det, skal det stemmes i forhold til innmeldt areal:
Grunneiere med inntil 500 da. 1 stemmer
Grunneiere med 500-1000 da. 2 stemmer
Grunneiere med over 1000 da . 3 stemmer

Sakliste:
1. Styrets beretning.
2. Godkjennelse av revidert regnskap, fordeling av årsoverskudd.
3. Valg av styre, nytt medlem i valgkomité, to revisorer.
4. Innkomne saker.
Årsoverskuddet skal benyttes til etterbetaling til medlemmene etter innmeldt areal.
Årsmøte vedtar bruken av årsoverskuddet etter framlegg av styret. Det skal ikke
betales ut mer enn det som vil være i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk.
Årsmøtet bestemmer priser for jakt og fiskekort, og de regler som skal benyttes for
kommende års jakt. Disse beslutninger skal mangfoldiggjøres og leveres til alle som
kjøper kort.
Alle regler skal gjelde bare for ett år.
§5
Styret kan nekte å utstede jakt- eller fiskekort for lengre eller kortere tid til alle som
bryter foretakets regler, viltloven, eller påbud fra jaktoppsynet.
Medlemmer som har forbrutt seg mot foretakets regler, viltloven eller påbud fra
jaktoppsynet fritas fra alle verv i foretaket til tvisten er løst.
§6
Alle tvister mellom foretaket og dens medlemmer, avgjøres av en frivillig
voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver, mens
formann oppnevnes av lensmann.
§7
Medlemskap i foretaket kan sies opp med minst 1-ett års forutgående varsel.
§8
Forslag om vedtektsendringer eller oppløsning av foretaket skal behandles på 2
årsmøter med minst 1-en måneds mellomrom og hvorav det ene skal være et
ordinært årsmøte.
For vedtektsendringer kreves bare et simpelt flertall av de frammøtte.
For oppløsning av foretaket kreves at minst halvparten av de stemmeberettigede er
tilstede, og med minst 2/3 flertall.
Hvis ikke mange nok møter, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall
blant de møtende.

§9
Elgjakta settes bort på anbud til grunneiere, innenbygdsboende + en
utenbygdsboende på hvert lag. Dersom det ikke er tilstrekkelig nok jaktlag av
grunneiere og innenbygdsboende som søker jakt, skal styret innhente anbud fra
utenbygdsboende jegere. Grunneiere og innenbygdsboende i Vest-Torpa har da fra
2. gangs utlysning ingen fortrinnsrett i forhold til utenbygdsboende jegere.
§10
Ved oppløsning av foretaket skal gjenværende midler, etter at foretaket har oppfylt
sine forpliktelser jf. samvirkeloven §135 1. ledd, fordeles på grunneierne i
forhold til innmeldt areal. Med grunneierne her menes medlemmer i foretaket på
oppløsningstidspunktet. Fordeling av midlene skal skje på grunnlag av
medlemmenes omsetning med foretaket det siste hele regnskapsåret.
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