
VEDTEKTER
(vedtatt 15/02/2013)

for

Værring 30 Hedmark
(etablert den 2006 )

§ 1 Navn og registrering

Ringen sitt navn er Værring 30 Hedmark. Ringen er registrert som en forening i Enhetsregisteret.

§ 2 Ansvarsområde og adresse

Ringen si forretningsadresse er i Nord-Østerdalen. Ansvarsområdet er Hedmark fylke. Ringen består 
av flere avdelinger.

§ 3 Formål

Ringen sitt formål er å skape størst mulig avlsframgang på sau som en del av Norsk Sau og Geit 
(NSG) sitt avlsarbeid.

§ 4 Medlemmer

Saueholdere som er tilsluttet NSG og sokner til ringen sitt ansvarsmråde kan søke om  medlemskap. 
Hver avdeling har inntil 2 stemmer på værringens årsmøte.  

§ 5 Styret

Ringen skal ledes av et styre med minst 4 medlemmer der et medlem er oppnevnt av styret i HSG. 
Styreleder forplikter ringen med sin underskrift. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Årsmøte

Årsmøte skal holdes senest i februar måned året etter utgangen av regnskapsåret, dvs kalenderåret. 
Innkalling til årsmøtet skal sendes ut skriftlig med minst 14 dagers varsel til alle medlemmer.

Årsmøte skal behandle følgende saker :

1 : Årsmelding
2 : Fastsetting av revidert resultatregnskap og balanse.
3 : Innkomne saker
4 : Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte
5 : Fastsettelse av medlemskontingent i laget.
6 a :  Valg av styremedlemmer for 2 år. 

Første år halve styret ved loddtrekning for 1 år.
   b :  Valg av styreleder for 1 år
   c :  Valg av 2 nummererte varamedlemmer for 1 år.
   d :  Valg av 2 revisorer for 1 år.
   e :  Valg av 3 personer i valgkomite. 1 ny hvert år slik at total tid er 3 år. Lengst sittende er leder.



Andre saker som er pålagt av vedtektene, NSG sitt regionutvalget for sauavl og avlsrådet i NSG.

Innkomne saker som skal  behandles på årsmøte må være styret i hende senest 21 dager før 
årsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut 14 dager før årsmøtet.

Alle vedtak på årsmøte gjøres med alminnelig flertall av de frammøtte stemmeberettigede.

§7 Økonomi og regnskap

Styret er ansvarlig for økonomien og regnskapet i ringen. Styret kan bestemme at det skal føres 
avdelingsregnskap for den enkelte avdeling, som da kan få ansvar for egen økonomi.

§ 8 Vedtektsendring

Forslag til endring av vedtekter skal behandles av styret. Styrets forslag til endring skal sendes ut 
sammen med innkallinga til årsmøtet. Vedtak gjøres av årsmøte med 2/3 flertal av de frammøtte.

§ 9 Utmelding av ringen

Hvert medlem kan melde seg ut innen 1.august med virkning fra 1. oktober samme året. Avkom etter 
ringen sine prøveværer skal leveres som avtalt. Mellomværende med laget må være oppgjort. Ingen 
som melder seg ut får med seg midler fra ringen.

§ 10 Utestenging fra ringen

Et medlem som ikke retter seg etter de til hver tid gjeldende regler og retningslinjer, kan etter vedtak i 
styret utestenges fra ringen.

§ 11 Oppløsing av ringen

Oppløsing av ringen kan bare skje med 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøte. Oppsparte midler i 
ringen skal overføres til NSG ved avlsrådet.
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