
VTSA årsmøte 2021, forslag til vedtektsendringer. 

 

Forslag til vedtektsendringer fra styret. 

 

Forslag A: 

 

Paragraf 4, kulepunkt 9: 

Det er pr idag 22 medlemmer som ikke har betalt medlemskontigent. Dette innebærer et tap på 

nesten 20.000 for VTSA. Vi har få verktøy for å inndrive disse midlene samtidig som aktiviteten 

avhenger av inntekten fra medlemskontigent. Styret ønsker derfor å vedtektsfeste at medlemmer 

som ikke betaler sin kontigent ei heller har stemmerett. 

 

Eksisterende formulering av paragraf 4 kulepunkt 9: 

"Medlemmer betaler årlig medlemskontingent."  

 

Styrets innstilling til ny formulering av paragraf 4 kulepunkt 9: 

"Medlemmer betaler årlig medlemskontingent. Dersom kontingenten ikke er betalt bortfaller 

stemmeretten." 

 

 

Forslag B: 

 

Paragraf 9: 

Det er mange oppgaver i VTSA. I tillegg til løpende drift er det også endel prosjekter som det bør 

arbeides med. Det er til tider så hektisk i VTSA at utvikling i spennende prosjekter må legges på is av 

kapasitetshensyn. Dette kan for eksempel være nye løyper, tidlig-snø, arrangementer, sponsorjakt 

osv. Styret mener det vil være formålstjenlig at styret utvides slik at en får større arbeidskapasitet 

uten at dette belaster den enkelte i styret ytterligere. Ordningen med varamedlemmer slik vi har 

idag er tung å administrere og den gir unødvendige utfordringer for valgkomiteen. Dersom styret 

utvides fra 5 til 7 medlemmer som foreslått her vil det normale styret bli mer robust og behovet for 

varamedlemmer bortfaller. Oppsummert er det styrets oppfatning at dette vil forenkle oppgaven til 

valgkomiteen og det vil gi styret økt kapasitet. 

 

Eksisterende formulering paragraf 9: 

- Venabygdsfjellet Turskiløyper ledes av et styre på 5 medlemmer, pluss personlige varamenn. 



- Blant disse 5 innstiller valgkomiteen på styrets leder. 

- For å være beslutningsdyktig må minst 3 av 5 i styret være tilstede. 

- Leder velges for et år, og de øvrige i styret velges for 2 år, og kun medlemmer er valgbare til 

styret. 

- Styremedlemmer velges blant personlige medlemmer, foreninger, 

turistbedrifter,næringsdrivende og grunneiere. 

- Styret skal bestå av 1 fra grunneierlag, 1 fra turistbedrifter og 1 fra fritidseiendommene. De 

2 siste plassene velges fritt blant medlemmer. 

- Fra styremøtet føres det protokoll som sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer. 

  

Styrets innstilling til ny formulering paragraf 9: 

- Venabygdsfjellet Turskiløyper ledes av et styre på 7 medlemmer. 

- Blant disse 7 innstiller valgkomiteen på styrets leder. 

- For å være beslutningsdyktig må minst 3 av 7 i styret være tilstede. 

- Leder velges for et år, og de øvrige i styret velges for 2 år, og kun medlemmer er valgbare til 

styret. 

- Styremedlemmer velges blant personlige medlemmer, foreninger, 

turistbedrifter,næringsdrivende og grunneiere. 

- Styret skal bestå av 1 fra grunneierlag, 1 fra turistbedrifter og 1 fra fritidseiendommene. De 

4 siste plassene velges fritt blant medlemmer. 

- Fra styremøtet føres det protokoll som sendes til alle styremedlemmer. 

 

 

 

 

 

Fire forslag til vedtektsendringer innsendt av Einar Tvete: 

 

For detaljer vises det til vedlagt innsendt forslag fra medlem Einar Tvete vedrørende disse 4 

forslagene. 

 

Forslag 1: 

Tvete foreslå at VTSA skal innføre avvikende regnskapsår. Dette innebærer at regnskapsåret  for vår 

del kan avsluttes f.eks i forkant eller i etterkant av kjøresesongen. Slik det er idag så har VTSA 



normalt regnskapsår som går fra 1/1 til 31/12. Med andre ord avsluttes regnskapet midt i 

kjøresesongen. 

 

Styret har også jobbet med et forslag om innføring av avvikende regnskapsår. Vår konklusjon så langt 

er at vi mener dette kan være er en bra ordning for VTSA av flere årsaker. Imidlertid er det noen 

forhold som må avklares før dette vedtas. Blant annet må det vurderes hvilken dato det er naturlig å 

velge. Skal f.eks sommervedlikeholdet komme først eller sist i sesongen? 

 

Styrets innstilling til dette forslaget vil derfor være at denne avgjørelsen utsettes til neste årsmøte. 

 

Forslag 2: 

Tvete foreslår at årsmøtet for VTSA i fremtiden skal arrangeres digitalt. Styret i VTSA har i år valgt å 

arrangere nettopp et digitalt årsmøte. Vi tror også at dette kan være veien å gå for å engasjere flest 

mulig i årsmøtet. Samtidig tror vi at det enkelte ganger kan være nyttig å møtes fysisk. Tvete foreslår 

også en endring av siste dato for årsmøtet og at denne settes til 30/9. 

 

Styrets innstilling til dette forslaget vil derfor være at forslaget vedtas med en mindre justering. 

Styret mener at digital møteform skal være foretrukket men at det skal være mulig å velge fysisk 

møte dersom det er behov for dette. 

 

 

Forslag 3: 

Det er idag mulig å betale inn ekstra støtte til VTSA og på den måten få ekstra stemmer ved 

årsmøtet. Tvete foreslår at dagens ordning der det er mulig å skaffe seg flere stemmer ved å betale 

inn ekstra avskaffes. 

Styrets innstilling til dette forslaget vil være at forslaget vedtas.  VTSA vil fortsatt være avhengig av 

støtte fra bedriftene. Men de eksisterende stemmerettsreglene har ikke vært tjenlige for enhetlig 

samhandel internt i VTSA. Samvirkelovens grunnprinsipp er at hvert medlem skal ha en stemme.  

Dette stiller styret seg bak. 

 

Forslag 4: 

I VTSA er det idag slik at vedtektene bestemmer at vesentlige grupperinger skal være representert i 

styret. Disse grupperingene er turistbedrifter, grunneierlag og hyttefolk. I tillegg velges det noen 

representanter fritt samt at det valges varamedlemmer. Tvete foreslår at denne ordningen med 

"øremerking" fjernes og at alle styrets representanter velges fritt blant medlemmene. 

 



Styrets innstilling til dette forslaget vil være at forslaget forkastes. Det foreligger klart ønske fra flere 

hold om at ordningen opprettholdes slik at alle viktige grupperinger er representert med minst en 

representant til styret. Det vises forøvrig til styrets forslag om vedtektsendring når det gjelder 

styrestørrelse og sammennsetning. 


