
Vedtekter for beitelag organisert som forening  
 
§ 1 Beitelagets navn 

1) Fåvang gjeterlag er en forening. Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk 
person med begrenset ansvar for gjeld. Foreningens medlemmer har ikke selvstendig 
ansvar for foreningens forpliktelser.  

2) Gjeterlaget har sin adresse i Ringebu kommune.  
3) Disse vedtektene er vedtatt i stiftelsesmøte 09.10.2012, og endret på årsmøtet 

31.03.2022. 
 
§ 2 Formål  

Fåvang gjeterlag skal samle beitebrukere innen området for i fellesskap å legge 
forholdene til rette for en best mulig utnytting av utmarksbeite, redusere tap av dyr og 
sikre dyrenes velferd gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre 
målrettede fellestiltak.  

 
§ 3 Medlemskap  

1) Et hvert medlem som opptas i foreningen 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, i området og som årlig slipper dyr 
på beite, kan bli medlem i gjeterlaget.  

3) I hovedsak følger medlemskapet i gjeterlaget eiendommen 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 
medlemskontingent.  

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 fellestiltak 
fastlagt av årsmøtet og styret. Pålagt arbeidsinnsats utover dette kan belønnes. 
Opplegg og satser utarbeides og fastsettes av årsmøte/styret.  

2) I hovedsankinga og ettersankinga skal hvert medlem stille med det antall personer som 
årsmøte har vedtatt. Medlemmer som ikke stiller med nok mannskap kan ilegges 
dagbøter fastsatt av årsmøte.  

 
§ 5 Anvendelse av årsoverskudd 

Eventuelt årsoverskudd tillegges egenkapitalen.  
 
§ 6 Regnskapsår og signaturbestemmelser 

1) Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. 
2) Gjeterlaget forpliktes av styrets leder og et styremedlem. 

 
§ 7 Årsmøte og andre medlemsmøter i gjeterlaget 



1) Årsmøtet er gjeterlagets øverste myndighet. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 
dagers varsel. Saksliste for møtet skal vedlegges innkallingen. Det er kun saker som 
står oppført i innkallingen som kan tas opp. 

2) Hvert medlem i gjeterlaget har bare én stemme. Et medlem kan la seg representere av 
fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt. 

3) Ordinært årsmøte skal avholdes i mars måned hvert år. Saker som skal behandles på 
årsmøtet må være innkommet skriftlig senest en uke før årsmøtet. 

4) Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, revisor eller 1/10 av medlemmene 
krever er det. 

5) Andre medlemsmøter skal avholdes når styret eller minst 1/4 av medlemmene krever 
det. 

6) Vedtak på årsmøtet og andre medlemsmøter fattes med alminnelig flertall blant de 
frammøtte om ikke annet er bestemt i vedtektene. 

7) Endringer i disse vedtektene kan bare fattes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
og det kreves 2/3 flertall blant de møtende, og minst halvparten av medlemmene i 
gjeterlaget må være representert på møtet. 

8) Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Denne regelen gjelder ikke ved valg. 
9) Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitt. 
10) Det skal føres protokoll over årsmøtet og andre medlemsmøter i gjeterlaget, som 

underskrives av møteleder og to medlemmer valgt i møtet eller av samtlige frammøtte. 
11) Årsmøtet bestemmer hvem som skal være møteleder. Ved andre medlemsmøter ledes 

møtene av styreleder i gjeterlaget.  
12) Årsmøtet skal:  

a) Godkjenne innkalling, sakslistse og eventuelle fullmakter 
b) Velge møteleder, et medlem som skal skrive og to medlemmer som skal 

underskrive årsmøteprotokoll eller av samtlige frammøtte 
c) Behandle årsmelding fra styret 
d) Behandle revidert regnskap 
e) Drøfte arbeidet for inneværende år og budsjett 
f) Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer 
g) Foreta valg av: 

• styreleder 
• styremedlemmer 
• revisor 
• valgkomité 

h) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. 
 
§ 8 Tillitsvalgte  

1) Gjeterlaget skal ha et styre bestående av 5 medlemmer etter vedtak av årsmøtet. Leder 
velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år, men det første året velges et 
medlem for ett år. Dermed er to medlemmer av styret på valg hvert år. Det velges to 
varamedlemmer til styret. Disse velges for ett år.  

2) Valgkomitéen består ar to medlemmer. Disse velges for to år, men det første året 
velges et medlem for ett år. Dermed er det hvert år et medlem av valgkomitéen på 
valg. 

3) Revisorer innehar vervet inntil ny velges i deres sted. 
 
§ 9 Styret 

1) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. 
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 



2) Styret velger selv blant sine medlemmer; nestleder og kasserer/sekretær. 
3) Styret innkalles så ofte som styreleder finner det nødvendig, eller det forlanges av de 

øvrige styremedlemmer. 
4) Har et styremedlem 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 

arbeidsoppgaver. 
6) Styret skal:  

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

opplegg for tilsyn, hovedsanking, ettersanking, nyanlegg og vedlikehold av 
laget sine eiendeler m.m.). 

d) Utarbeide og sende søknad om tilskudd. 
e) Se til at nødvendige avtaler og tillatelser er på plass. 
f) Arbeide for en rasjonell og forsvarlig forvaltning av fellesskapsressursene i 

samsvar med gjeterlagets formål. 
g) Utføre arbeid som årsmøtet eller andre medlemsmøter pålegger dem. 

 
§ 10 Overtredelse og disiplinærforføyninger 

1) Dersom et medlem handler i strid med geterlagets vedtekter eller lovbestemmelser 
innen lagets forvaltningsområde. kan styret gi advarsel. 

2) I gjentagelsestilfeller, eller ved alvorlige overtredelser, kan styret gjøre vedtak om 
ileggelse av gebyr eller eksklusjon. Vedtak om eksklusjon kan gjøres tidsbegrenset. 

3) Medvirkning kan gi grunnlag tilsvarende reaksjoner. 
4) Før det gjøres vedtak om ileggelse av gebyr eller eksklusjon, skal medlemmet ha hatt 

anledning til å uttale seg. 
5) Medlemmet kan kreve at styret legger vedtaket fram for årsmøtet eller et 

medlemsmøte. Anken må være lagt fram for styret én måned etter at medlemmet 
mottok skriftlig melding om vedtaket gjort av styret og om fristen for å kreve vedtaket 
lagt fram for årsmøtet/medlemsmøte. Vedtak i saken krever alminnelig flertall hos de 
frammøtte medlemmene i årsmøtet/medlemsmøte. 

 
§ 11 Nedlegging 

1) Beslutning om nedlegging skal behandles på årsmøtet. Det kreves minst 2/3 flertall 
blant de møtende. og minst halvparten av medlemmene i gjeterlaget må være 
representert på møtet. 

2) Er det verdier i gleterlaget etter at krav er dekket, skal disse verdiene overføres til 
andre som vil drive med organisert beiting i dette området eller til 
landbruksmyndighetene i kommunen eller fylket der gjeterlaget har dyrene på beite.  

 
§ 12 Tvister  

Enhver tvist som måtte oppstå mellom gjeterlaget og dets medlemmer skal søkes løst 
gjennom forhandling mellom partene. Partene kan søke hjelp hos konfliktrådet. 
Dersom partene ikke når frem til en minnelig løsning, eller forhandling anses for 
nytteløst. kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.  

 
§ 13 Ikrafttredelse  

Vedtektene og senere vedtektsendringer trer i kraft straks. 
 


