
Vedtekter for beiteløg organisert som forening

§ I Beitelagets navn

l) Fåvang gieterla§, er en forening Foreningen er en selveiende og frittstående

juridisk person med besrenset ans\rar for geld. Foreningens medlemmer har ikke

selvstendi g ansvar for tb ren i n gen s forpl iktelser.

Gjeterlaget har srn adresse r Ringebu kommune.

Disse vedtektene er r edtatt i stiftelsesm øte 09 .10 . 2012.

§ 2 Formål
Får ang gjeterlag skal samle beitebrukere innen området for i fellesskap å legge
forholdene ti1 rette fbr en best mulig utnytting av utmarksbeite, redusere tap av dyr og
sikre drrenes relferd glennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre
målrettede tellestiltak.

§ 3 \Iedlemskap
1) Et hvert medlem som opptas i forenineen forplikter seg til å etterleve foreningens

vedtekter og de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i
vedtektene.

2) Alle med beiterett, eller som leier seg en beiterett. r området og som årlig slipper dyr
på beite, kan bli medlem i gjeterlaget.

3) I hovedsak følger medlemskapet i gjeterlaget eiendornmen med beiterettigheter i
området, men nye medlemmer kan tas opp om kapasiteten i beitet tilsier det.

4) Det koster ingenting å bli medlem i gjeterlaget, og det skal ikke betales
medlernskontingent.

5) De årlige utgifter utover tilskudd skal fordeles på grunnlag av det antall dyr som hvert
medlem har sluppet på beite. En eventuell avgift per dyr skal fastsettes av årsmøtet.

6) Medlemmer har ikke krav på noen form for økonomisk kompensasjon når de går ut av
gjeterlaget.

7) Taper et medlem sin beiterett gjennom salg av eiendom eller utleie av beiterett, skal
medlemskapet opphøre ett år etter at skriftlig melding om dette er kommet til styret i
gjeterlaget.

§ 4 Forpliktelser
1) Medlemmene har plikt til å delta i arbeidet med tilsyn, sanking og andre fellestilkk

fastlagt av årsmøtet og styret. Pålagl arbeidsinnsats utover dette kan belønnes.
Opplegg og satser utarbeides og fastsettes av årsmøte/styret.
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2)Ihovedsankingaogetters.ankrngaskalhrertmedlemstillemeddetantallpersonerSom
årsmøte har vedtatt. Mediemnlsr som ikke stiller med nok mannskap kan ilegges

dagbøter fastsatt av årsmote

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd
d".r*r, årsoverskudd rrliegges euenkapitalen.

§ 6 Regnskapsår og signaturbestemmelser
" 1) i-"grritupr- åg u-tutiosare t t"iger kalenderåret'

2) Gjeterlaget forplrkres a\ si\ rets leder og et styremedlem'

§ 7 Årsmøte og andre medlemsmoter i gieterlaget

1) Arsmøter er glererlag.ts o\ erst. ,nl"Aigfr.T. trrokulling skjer skriftlig rned minst 14

dagers Yarsel Sakslrste tor me,tet sLal'Iedlegges innkållingen' Det er kun saker som

ståi opptort r rnnkalhngen som kan tas opp'

2)Hlertme.llemrgeterlagetharbareenstemme.EtmedlemkanlaSegrepresentereav
fullmekrrg *.4 irittfiifullmakt. lngen kan møte med mer enn en fullmakt'

3 r Or.ltnrn 3fSlrlr,rte skal avholdes i mars måned hvert år' Saker som skal behandles på

srSlriratcl ma \'ære tnnkommet skriftlig senest 1' mars'

_1 r Ekstraordrnært årsmøte skal avholdes når styret, revisor eller t/10 av medlemmene

krer er det

5r.\ndremedlemsmøterskalavholdesnårs§retellerminstLl4avmedlemmenekrever
det

6; \.edtak pa arsmotet og andre medlemsmøter fattes med ahninnelig flertall blant de

frammotte- orn ikke annet er bestemt i vedtektene'

7)Endrrngerrdisseredtektenekanbareforetaspåordinærtellerekstraordinærtårsmøte
og det kreves I 3 tlertall blant åe møtende, og minst halvparten av medlemmene i

gi-eterlaget må I ære representert på møtet'

g) ved stemmelikher har moteleder dobbeltstemme. Denne regelen gielder ikke ved valg'

9)Vedskriftligavstemmingansesblankestemmersomikkeavgitt.

10)Detskalføresprotokollor.erårsmøtetogandremedlemsmøterigjeterlaget,som
underskrives av møtetea., oglo *"at.Å*"r valgt i møtet eller av samtlige frammøtte'

1 1) Årsmøtet bestemmer hvem som skal være møteleder' ved andre medlemsmøter ledes

møtene av styreleder i gjeterlaget'

12)Årsmøtet skal:

a) G"dkj;;;; innkalling' sal<sliste og eventuelle fullmakter

ul vereJå;;"i;d;; ii"ar.- ,orr-rkul skrive og to medlemmer som skal

underskriveårsmøteprotokollelleravsamtligeframmøtte
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Behandle årsmelding fra sn ret
Behandle revidert regaskap
Drøfte arbeidet for inner ærende år og budsjett
Fastsette godtgjørelse til sn rets medlemmer
Foreta valg av;

'/ styreleder

'/ styremedlemmer
/ varamedlemmer
,/ revisorer
'/ valgkomite

Behandle andre saker s.rm er nevnt i innkallingen.

§ 8 Tillitsvalgte
1) Gjeterlaget skal ha et sn re bestående av 5 medlemmer etter vedtak av årsmøtet. Leder

velges for ett år Sn remedlemmer velges for to år, men det første året velges et
medlem for en år Dermed er to medlefirmer av styret på valg hvert år. Det velges to
varamedlemmer tr1 sn ret. Disse velges for ett år.

2) Valgkomiteen bestar ar to medlemmer. Disse velges for to år, men det fbrste året
r elges et medlem tbr ett år. Dermed er det hvert år et medlem av valgkomitden på
r a1g

i r Rer rsorer rnxehar vervet inntil ny velges i deres sted.

§ 9 Str ret
1 r Stl ret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

2t Stlret r elser selr blant sine medlemmer; nestleder og kasserer/sekretær.

3 ) Str ret innkalles så ofte som styreleder finner det nødvendig, eller det forlanges av de
orrige snremedlemmer.

4) Har et sn remedlem forfall, skal dette meldes til styreleder slik at varamedlem kan
innkalles.

5) Styret kan ansette eller engasjere nødvendig personell for å bistå styret med konkrete
arbeidsoppga\;er.

6) Styret skal:
a) Innkalle til årsmotet og eventuelle andre medlemsmøter.
b) Utarbeide og legge fram årsmelding og revidert regnskap.
c) Utarbeide arbeidsplan og budsjett for inneværende sesong. (Den skal omhandle

oppl e gg .for t i I syn, h ot e d s an kin g, e tt e r s ankin g, ny anl e gg o g v edl ike ho I d w
laget sine eiendeler m.n1).

d) Utarbeide og sende søknad om tilskudd.
e) Se til at nødvendige artaler og tillatelser er på plass.

0 Arbeide for en rasjonell og forsvarlig forvaltning av fellesskapsressursene i
samsvar med gjeterlagets formåI.

g) Utføre arbeid som årsmøtet eller andre medlemsmøter pålegger dem.

c)
d)
e)

0
g)

h)

I

f/



L

§ 10 Overtredelse og disiplinærforføl ninger
1) Dersom et medlem handler i stnd med geterlagets vedtekter eller lovbestemmelser

innen lagets forvaltningsområde. kan sn ret gi advarsel.

2) I glentagelsestilfeller, eller r ed alr orhge overtredelser, kan s§ret gjøre vedtak om

ileggelse av gebyr eller ekskluston. \'edtak om eksklusjon kan giøres tidsbegrenset.

3) Medvirkning kan gi grunnlag tbr trlsvarende reaksjoner.

4) Før det gjøres vedtak om rleggelse av gebyr eller eksklusjon, skal medlemmet ha hatt

anledning til å uttale seg

5) Medlemmet kan krer e ar sn ret legger vedtaket fram for årsmøtet eller et

medlemsmøte. Anken må r'ære lagt fram for styret dn måned etter at medlemmet

mottok skriftlig meldrng om vedtaket gort av styret og om fristen for å kreve vedtaket

lagt fram fbr årsmotet medlemsmøe. Vedtak i saken krever alminnelig flertall hos de

frammøtt e me d 1 em mene i årsmøtet/medlems møte -

§ 11 Nedlegging
1) Beslutning om nediegging skal behandles på årsmøtet. Det kreves minst 213 flertall

blant de motende. og minst halvparten av medlemmene i gjeterlaget må være

rcpresentcrt pa motet.

I r Er det r erdrer i gleterlaget etter at krav er dekket, skal disse verdiene overføres til
andre som r 11 drive med organisert beiting i dette området eller til
landbruksmr,ndighetene i kommunen eller fylket der gjeterlaget har dyrene på beite.

§ 12 Tr ister
Enhr er n ist som måtte oppstå mellom gjeterlaget og dets medlemmer skal søkes løst

gtennom forhandling mellom partene. Partene kan søke hjelp hos konfliktrådet.

Dersom partene ikke når frem til en minnelig løsning, eller forhandling anses for

nrttelost. kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.

§ 13 Ikrafttredelse
Vedtektene og senere vedteklsendringer trer i kraft straks.
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