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Vedtekter for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA 
Forslag til nye, behandles på ekstraordinært årsmøte 
          revidert ??.??.2019 

§ 1. SELSKAPSFORM 

Virksomhetens navn er Venabygdsfjellet Turskiløyper SA, heretter kalt VTSA. Virksomheten skal ha 

forretningsadresse i Ringebu kommune. 

Virksomheten er et innkjøpssamvirke iht. Samvirkeloven. Medlemmene hefter ikke personlig for 

foretakets forpliktelser. 

§ 2. FORMÅL 

VTSA har som formål å sikre løypebrukernes interesse slik hytteeiere og reiselivsbedrifter m. fl. er 

tjent med, og sikre finansiering av opparbeidelse, merking og preparering av gode skiløyper på 

Venabygdsfjellet. Løypenettet legges i henhold til VTSA sin løypeplan med utgangspunkt i godkjent 

kommuneplan og reguleringsplaner i kommunen. 

Sentralt i dette ligger også drifts- og utviklingsoppgaver som å: 

1. Inngå bruksavtaler med hytteeiendommer samt Venabygd Grunneierlag og Kjønås 

Utmarkslag på vegne av berørte grunneiere, om enkel rydding og vedlikehold av løypene på 

barmark 

Større / andre inngrep skal avtales med eier av eiendommen for det enkelte år, før arbeidene 

igangsettes 

2. Utarbeide løypekart, sørge for skilting og merking av løypetraseene 

3. Prioritere omfang og oppkjøringsrekkefølgen av løypenettet 

4. Innhente tilbud og inngå avtaler om oppkjøring av løypene, dersom VTSA ikke har egen 

maskinpark 

5. Sette opp budsjett og ha ansvar for innhenting av bidragsmidler som dekker budsjettet 

6. Føre regnskap for VTSA sine samlede aktiviteter i henhold til gjeldende regnskapslov 

§ 3.   HABILITET  

Styret skal påse at alle funksjoner og tjenester som skal inngå i lagets oppgaver gjennomføres med 

vekt på habilitet og gjennomsiktighet. 

§ 4. ORGANISASJON 

Lagets organer er: 

1. årsmøtet 
2. styret 
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§ 5. MEDLEMSKAP 

Medlemmer i VTSA kan være: 

1. personlige medlemmer, velforeninger og tilsvarende foreninger 

2. turistbedrifter og næringsdrivende 

3. grunneiere representert ved grunneierlag 

Dersom flere har et medlemskap sammen, skal det oppnevnes hvem som skal representere gruppen. 

§ 6. ANDELSINNSKUDD 

Personlige medlemmer tegner seg for 1 - en - andel á kr 1.000,-.  

Medlemmer som er turistbedrifter, næringsdrivende, foreninger og grunneierlag tegner  

seg for 1 - en - andel á kr 5.000,-.    

Andelsinnskuddet dekker også første årets kontingent. 

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.  

§ 7. STEMMERETT 

1. Personlige medlemmer tegner seg for 1 andel som gir 1 stemme 

2. Medlemmer som er turistbedrifter, næringsdrivende, foreninger og grunneierlag tegner seg 

for 1 andel som gir 1 stemme  

3. Alle medlemmer betaler årlig medlemskontingent. For å opprettholde stemmeretten ved 

kommende årsmøte, må årlig kontingent for kommende år være betalt innen 1 - en - måned 

før årsmøtet 

§ 8. VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, en fra hver gruppering:  

1. personlige medlemmer, velforeninger og tilsvarende foreninger 

2. næringsbedrifter 

3. grunneierlag 

 

Representantene for grunneierlag og næringsbedriftene oppnevnes av gruppene selv. 

Representanten for personlige medlemmer, velforeninger og tilsvarende foreninger velges av 

årsmøtet. 

Begge kjønn bør være representert i valgkomiteen. 

Medlemmene velges for 3 år. Det lengst-sittende medlem er på valg hvert år, og kan ikke gjenvelges. 

Komiteens lengst-sittende medlem skal være leder. 
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Valgkomiteens skal :  

1. foreslå inntil 3 representanter fra gruppen personlige medlemmer, velforeninger og tilsvarende 

foreninger 

2. innhente navn på representanter fra grunneierlag og næringsbedriftene 

3. foreslå 2 styremedlemmer for 2 år hvert år  

4. foreslå 3 varamedlemmer for 2 år, en fra hver gruppering 

5. foreslå styrets leder for 1 år 

6. foreslå 1 revisor for 2 år hvert år 

7. innhente forslag på valgkomitemedlem fra den grupperingen som har medlem på valg 

8. foreslå styrets godtgjørelse 

§ 9. ÅRSMØTET 

Årsmøtet er VTSAs øverste myndighet, og holdes hvert år, senest 2. påskedag.  

Årsmøtet holdes i Ringebu kommune. 

Styret varsler om årsmøtet via e-post/sms eller brev med minst 2 måneders varsel til alle 

medlemmene. Varselet blir samtidig lagt ut på VTSA sin hjemmeside. I varselet vil det bli angitt en 

dato som siste frist for når medlemmer kan sende inn forslag til saker som ønskes tatt opp på 

årsmøtet.  

Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og annen dokumentasjon, må være utsendt 

senest via e-post/sms eller brev senest 2 uker før årsmøtet.  Dokumentene blir samtidig lagt ut på 

VTSA sin hjemmeside. 

Denne innkalling går til: 

1. personlige medlemmer, velforeninger og tilsvarende foreninger 

2. næringsbedriftene 

3. grunneierlag 

Årsmøtet ledes normalt av styrets leder. VTSA sin sekretær skriver protokoll fra årsmøtet. 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap 

Alle saker med unntak av saker nevnt under § 15 og § 17 avgjøres ved simpelt flertall.  

Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme.  

Medlemmer kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig  

for mer enn 1 medlem. 
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§ 10. ÅRSMØTETS OPPGAVER 

Ordinært årsmøte behandler: 

1. årsmelding 

2. resultatregnskap 

3. honorar til revisor 

4. anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd 

5. en eventuell avsetning til etterbetalingsfond etter forslag fra styret 

6. handlingsplan 

7. godtgjørelse til styret 

8. årskontingent  

9. budsjett 

10. andre saker som iht lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet 

11. før valget gjennomføres, skal årsmøtet forsikre seg om at alle grupperinger er hørt på habil 

måte 

12. valg av styrets leder for 1 år og styremedlemmer for 2 år 

13. valg av inntil 3 varamedlemmer for 2 år 

14. valg av 1 revisor for 2 år hvert år 

15. valg av 1 medlem til valgkomité fra:  

- personlige medlemmer, velforeninger eller tilsvarende foreninger eller 

- grunneierlag  eller 

- næringsbedriftene  

Medlemmet velges for 3 år. 

§ 11. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av medlemmene krever det. Innkalling til 

ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig via e-post/sms eller brev med minst 2 ukers 

varsel. Innkallingen blir samtidig lagt ut på VTSA sin hjemmeside. 

På ekstraordinært årsmøte kan kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles. 

§ 12. STYRET 

1. VTSA ledes av et styre på 5 medlemmer inkludert leder, med 1 varamedlem for hver 

gruppering 

2. I leders fravær ledes styret av nestleder. Styreleders varamedlem trer i tilfelle inn som 

styremedlem 

3. For å være beslutningsdyktig må minst 3 av 5 være tilstede 

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

Protokoll skal sendes ut innen 2 uker, og tas opp til godkjenning på påfølgende styremøte. 
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§ 13. REPRESENTASJON AV SELSKAPET UTAD 

Styrets leder representerer VTSA utad, og rapporterer løpende til styret. VTSA forpliktes ved 

styrelederens og ett styremedlems underskrift i fellesskap. 

§ 14. DRIFTSLEDER 

Foretaket skal ikke ha daglig leder. 

§ 15. DRIFT og ØKONOMIFORHOLD 

Revisor:  Foretaket har ikke revisjonsplikt. Revisor velges blant medlemmene. 

VTSA skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i 

foretaket. 

Finansiering av driften: 

Driften søkes finansiert bl.a. gjennom: 

a) medlemskontingent 

b) sponsorinntekter 

c) offentlige midler 

Styret fører- og gjør opp et prosjektregnskap for driftssesongen innen 31. mai hvert år, og som skal 

vise resultat for avsluttet løypesesong.  Resultatet behandles på første styremøte etter 01. juni hver år. 

Disponering av lagets midler: 

Vedtak om bruk av årsoverskuddet blir foretatt av årsmøtet etter forslag fra styret. Andelen 

av årsoverskuddet som ikke benyttes til fondsavsetninger for å sikre driften og styrke egenkapitalen 

skal avsettes til etterbetalingsfond (jf. Samvirkelova § 28). Årsmøtet kan ikke vedta et høyere beløp til 

etterbetalingsfond enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv avgjøre hvordan beløpet 

skal benyttes innenfor de rammene som følger av Samvirkelovas §§ 27 til 31. 

Årsmøtet kan vedta at hele eller deler av etterbetalingsfondet skal deles ut til medlemmene. Utdeling 

må skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket i de to siste årene før det aktuelle 

årsmøtet, regnet fra begynnelsen av den aktuelle måneden. På samme vilkår kan årsmøtet vedta at 

hele eller deler av etterbetalingsfondet skal avsettes til medlemskapitalkonti (jf. Samvirkelova § 29). 

Årsmøtet kan også redusere etterbetalingsfondet uten at det skjer utbetaling til medlemmene eller 

overføring til medlemskapitalkonti som nevnt over. 
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§ 16. VEDTEKTSENDRINGER 

Endring av vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minst 2/3 av de 

avgitte stemmer. Et medlem som ønsker å fremme forslag om vedtektsendring, må sende dette 

skriftlig til styret innen 1. februar. Eventuelle vedtektsendringer som er vedtatt og godkjent av 

Brønnøysundregistrene skal straks meldes medlemmene. 

§ 17. TVISTER 

Oppstår det tvister mellom laget og ett eller flere medlemmer, skal det fremmes for det ordinære 

rettsvesenet med Sør-Gudbrandsdal tingrett som verneting. 

 

§ 18. UTMELDING 

Utmelding skal skje skriftlig. 

For øvrig vises det til § 5. 

Innbetalt andelsinnskudd betales ikke tilbake ved utmelding. 

§ 19. OPPLØSNING 

Forslag om oppløsning av VTSA skal uten opphold sendes til alle medlemmene. Oppløsning av VTSA 

kan bare besluttes av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

For at oppløsningsvedtaket skal være gyldig, må mer enn halvparten av medlemmenes stemmer være 

tilstede. Dersom frammøtet er mindre, skal det holdes ekstraordinært årsmøte innen 2 mnd. etter det 

ordinære årsmøtet. Beslutningen kan da tas med 2/3 av de frammøttes stemmer. 

Årsmøtet som vedtar oppløsning skal gjøre vedtak om hvordan lagets eiendeler skal disponeres 

innenfor rammene gitt i Samvirkelova. Gjenværende frie midler skal gå til allmennyttige formål i 

Ringebu kommune. 

§ 20. IKRAFTTREDELSE 

Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet den 28.12.08, og trådte i kraft fra samme dag. 

  

Vedtektene ble revidert på årsmøtet 28.3.2015, og  
på ekstraordinært årsmøte ??.??.2020 
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