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Endring av organisasjonsform for NSG? 
 
Som vi nevnte i julebrevet i desember, ble det i 2008 innført en ny samvirkelov i Norge. En 
konsekvens av denne er at organiserings-/selskapsformen BA(begrenset ansvar) opphører fra 
01.01.2013. Alle foretak som i Brønnøysundregistrene er registrert som BA fikk 26. januar tilsendt et 
brev med pålegg om omregistrering til SA (samvirkeforetak). 
Vi har nå gått sjekket opp hvordan de ulike lagene i NSG er registrert. Av totalt 398 lag(NSG sentralt, 
18 fylkeslag og 379 lokallag) er det i dag ca 120 som er registrert i Brønnøysund. Av disse er kun 
28(NSG sentralt, 3 fylkeslag og 24 lokallag registrert som BA, mens 91 er registrert som forening. 
 
Hvordan skal vi da forholde oss til kravet om omregistrering til SA?: 
Det vi så langt har kommet fram til er at lagene i NSG ikke skal være registrert som SA, men forening.  
Langt de fleste lagene som er registrert i Brønnøysund har blitt registrert i løpet av de siste 7-8 årene. 
Årsaken til at lokallag har måttet registrere seg, er for å få organisasjonsnummer som kreves for å 
motta tilskudd til ullinnsamling. 
At såpass mange da er registrert som forening tilsier at de andre egentlig er feilregistrert. I brevet fra 
Brønnøysund 26. januar gis det åpning for omregistrering av lag som mener de er feilregistrert. 
Alle ledd i NSG har felles lovverk, Lagslovene som senest var revidert i 2009. Disse har vært brukt ved 
registrering og tilfredsstiller derfor registrering som forening. 
 

Fra NSG sentralt vil vi med det første ta kontakt med alle fylkes- og lokallagene som vi har 
funnet ut at i dag er registrert som BA og finne en felles mal for hvordan vi skal bli 
omregistrert på rett måte! 
 
Etter hvert vil det nok bli flere lag som får behov for å bli registret i Brønnøysund for å få 
organisasjonsnummer, da dette nå kreves for å få opprettet bankkonto, nettbank, motta evt. tilskudd 
etc. Disse skal da registreres som forening. 
 
 

Hva med beitelagene? 
 
Beitelagene er registrert som BA (med noen få unntak) og disse har nå også fått brev fra 
Brønnøysund. 
Spørsmålet om hvilken selskapsform beitelagene skal være registrert som i framtiden er nok litt mer 
sammensatt enn hos NSG, da lagstørrelse og virksomhet varierer forholdsvis mye. 
Vi jobber nå med å få til forslag på endrede standardvedtekter for beitelagene, både for de det vil 
være naturlig å gjøre om til SA og for de som kan være registrert som forening. 
Vedlagt følger kopi av et brev vi nå har utarbeidet til beitelagene! 
Dette brevet blir sendt til fylkesmennene for videredistribusjon til beitelagene, da NSG ikke har noen 
adresseoversikt over beitelagene. 
Vi ber fylkeslagene om også å være behjelpelig med å få informasjon ut til beitelagene! 
 


