VEDTEKTER
FOR

STAVSPLASSEN SA
§1. Selskapsform
Stavsplassen SA er et samvirkeforetak som har vekslende kapital og vekslende medlemstall. Ingen
medlemmer har personlig økonomisk ansvar for foretakets gjeld. Foretakets forretningsadresse er
2635 Tretten i Øyer kommune.
§2. Formål
Samvirkelagets formål er å utvikle sin eiendom Stav til et idrettsområde for bruk av hest, og et
næringsområde for hesteaktiviteter, som ride- og kjørestevner og hesteutstillinger samt andre
utstillinger, messer, stevner og aktiviteter.
De lange tradisjonene på Stav skal ivaretas. Sentralt i dette ligger drift og utvikling av Stavsmartn,
som skal være en bygdemobilisering, og derigjennom et bidrag til optimisme og fellesskap i
lokalmiljøet og regionen. Samvirkelaget kan også ta driftsansvar for anlegg og virksomheter som
støtter opp under foretakets formål, samt delta i næringsutvikling i sitt nærområde.
Overskudd av driften kan ikke tas ut.
§3. Organisasjon
Samvirkelagets organer er:
a) Årsmøtet
b) Styret
c) Valgkomiteen
d) Daglig leder
Styret består av fem medlemmer valgt for tre år, hvor en eller to er på valg det enkelte år. Styret
har to varamedlemmer i nummerorden, som velges for ett år. Første varamedlem møter fast i
styret.
Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt for tre år, hvor en er på valg hvert år. Komiteen
ledes av medlemmet med lengst funksjonstid.
§4. Andeler
Rettigheter i samvirket oppnås ved tegning og full innbetaling av andeler pålydende kr 1.000,-.
Medlemskap kan tegnes av det offentlige, virksomheter, lag og foreninger og av enkeltpersoner.
Styret utsteder andelsbrev og sørger for medlemsregister.
Overdragelse av medlemskap må godkjennes av styret før overdragelsen er gyldig. Nye
medlemmer må godkjennes av styret før rettigheter oppnås, men styret kan ikke nekte
medlemskap uten saklig grunn. Styret skal ta hensyn til ønsket om spredt eierskap til andelene og
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at ingen medlemmer, eller gruppe medlemmer gjennom erverv av andeler skal få dominerende
posisjon i foretaket.
Overskudd i foretaket skal benyttes til Stavs beste. Årsmøtet kan likevel etter forslag fra styret
vedta at andelskapitalen skal forrentes, men ikke med en høyere forrentning enn styrets forslag.
Medlemskap kan bringes til opphør ved skriftlig meddelelse til foretaket. Andelskapitalen
tilbakebetales ikke ved utmelding.
Det betales ikke medlemskontingent.
Samvirkelaget kan benytte elektronisk kommunikasjon med sine medlemmer etter reglene i
samvirkeloven § 6.
§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er samvirkelagets øverste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mai. Styret
innkaller til årsmøte ved brev til medlemmer med 14 dagers varsel, sammen med sakliste,
årsmelding, regnskap og balanse.
Alle medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg,
men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og
datert fullmakt. Det er ikke anledning til å ha med seg rådgiver i årsmøtet.
Saker som andelseiere ønsker behandlet i årsmøtet, må være styret i hende senest 1. mars. I
årsmøtet har en andel en stemme, begrenset oppad slik at ingen medlem har mer enn 10
stemmer. Alle saker med unntak av saker nevnt under § 10 og § 12 avgjøres ved simpelt flertall.
Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Skriftlig avstemming kan kreves ved valg.
§6. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
a)
velge årsmøteleder, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen
b)
behandle styrets beretning
c)
fastsette regnskap og balanse
d)
behandle innkomne saker
e)
foreta valg
Blant styrets medlemmer velges leder og nestleder, begge for ett år.
§7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller en tidel av foretakets medlemmer krever det
for behandling av en oppgitt sak. Innkalling skjer ved brev til alle medlemmer med 14 dagers
varsel, vedlagt sakliste og nødvendige dokument.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på saklisten ved innkallinga.
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§ 8. Styrets oppgaver og ansvar.
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, i samsvar med loven, vedtekter og
beslutninger i årsmøtet.
Styret skal holde seg orientert om den økonomiske tilstanden i foretaket og sørge for at det blir
ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen. Styret skal sørge
for daglig ledelse av virksomheten og fastsette instruks for daglig leder.
§ 9. Representasjon og tegning av foretaket.
Styret representerer foretaket utad og tegner foretaket. Styret kan gi fullmakt til en eller flere til å
representere foretaket utad og til å tegne foretaket.
Daglig leder representerer foretaket og tegner foretaket i saker som inngår i den daglige ledelsen.
§10. Vedtektsendringer.
Beslutning om å endre vedtektene treffes av ordinært årsmøte. Beslutningen krever tilslutning fra
minst 2/3 av så vel de avgitte stemmer som av den andelskapital som er representert på årsmøte.
Vedtektsendring som er gyldig vedtatt skal straks meddeles alle medlemmene.
§11. Tvister
Oppstår det tvister mellom foretaket og ett eller flere medlemmer, kan tvisten avgjøres ved
voldgift etter voldgiftsloven, dersom partene er enige om det. Enes ikke partene om dette,
avgjøres tvisten ved vanlig domstolsbehandling med Sør-Gudbrandsdal Tingrett som verneting.
§12. Oppløsning.
Oppløsningsforslag behandles i henhold til samvirkelova.
Ved oppløsning skal lagets nettoformue først anvendes til å betale tilbake andelene med eventuell
forrentning. Eventuelt overskytende overføres Øyer kommune for fordeling til lag og foreninger
innen kommunens kulturliv.
§13. Ikrafttredelse.
Disse vedtektene er sist revidert i ordinært årsmøte 29.05.2013. Forhold som ikke er omtalt i
disse vedtektene blir å behandle i samsvar med samvirkelova.
***
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