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VEDTEKTER 

ØYER TURSKILØYPER SA 
 

 

§ 1. SELSKAPSFORM 

  

Lagets navn er: Øyer Turskiløyper SA. Laget skal ha forretningsadresse i Øyer 

kommune. 

Laget er organisert som et andelslag og har vekslende kapital, vekslende medlemstall 

og begrenset ansvar. Andelslaget hefter bare med sine andelsbeløp for lagets 

forpliktelser. 

 
§ 2. FORMÅL 

  

Organisere og finansiere merking og oppkjøring av skiløyper i Øyerfjellet og 

tilknyttede områder (øst for Lågen). Løypenettet legges i henhold til løypeplan 

godkjent av styret. 

 

I dette ligger bl.a. drift og utviklingsoppgaver: 

 

• Inngå bruksavtaler med berørte grunneiere, herunder enkel rydding og vedlikehold 

av løypene på barmark. 

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

• Innhente tilbud og inngå avtaler om oppkjøring av løypene hvis laget ikke drifter 

maskiner selv. 

• Prioritere omfang og oppkjøringsrekkefølgen av løypenettet 

• Øyer turskiløyper til glede for alle 

 

Laget kan også påta seg å bidra til å finansiere og tilrettelegge for sykling og  

turgåing på veier og stier innenfor lagets geografiske virkeområde på tilsvarende  

måte som for organisering av skiløyper. Sykkel og tur skal finansieres særskilt og 

uavhengig av skiløypekjøringen. 

 
§ 3. ORGANISASJON 

 

 

 

Lagets organer er: 

• Årsmøtet 

• Styret 

• Daglig leder 

 

 

§ 4.       ANDELER 

  

Rettigheter i andelslaget oppnås ved tegning og full innbetaling av andeler pålydende 

kr. 1.000. 

Andeler kan tegnes av virksomheter, lag og foreninger og enkeltpersoner. 

Andelene lyder på navn, andelshaver godkjennes av styret, og styrets leder utsteder 

andelsbrev. 
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Alle andelsoverdragelser skal godkjennes av styret, transport av andeler er således 

ikke gyldige før styret har godkjent overdragelsen med påtegning på andelsbrevet. 

Styret bestemmer hvor mange andeler nye andelseiere kan kjøpe. 

Det betales ikke medlemskontingent, men andelseierne kan bidra med årlige frivillige 

tilskudd. 

Andelseiere som måtte ønske og tre ut av laget, må melde dette skriftlig til styret. 

Andelseier kan ikke tre ut av laget før andelseiers forpliktelser mot laget er innfridd. 

Andelseier som trer ut av laget, kan ikke gjøre krav gjeldende overfor laget, og 

innbetalt andelskapital forblir i laget som fri egenkapital og tilbakebetales ikke.  

 

Medlemskapet sies opp skriftlig, med rett til uttreden 31.12 det året oppsigelsen skjer. 

Oppsigelsen må være levert senest 01.07 i uttredelsesåret.  

 

§ 5.          ÅRSMØTET 

  

Øyer Turskiløyper SA driver sesongmessig virksomhet og har avvikende regnskapsår. 

Første avvikende regnskapsår avsluttes pr. 30. juni 2012 for perioden 1. januar 2011 til 

30. juni 2012, deretter årlig pr. 30. juni. 

Årsmøtet er Øyer Turskiløyper SAs øverste myndighet, og holdes hvert år innen 

utgangen av september. Årsmøtet avholdes i Øyer kommune. 

Styret innkaller til årsmøte ved e-post til andelseiere sammen med saksliste, 

årsmelding, regnskap, overordnet budsjett og overordnet handlingsplan, med 

minimum 14 dagers varsel. Innkalling kan også skje ved at innkallingen med 

saksunderlag gjøres kjent på lagets nettside, evt på annen måte styret finner 

hensiktsmessig og forsvarlig. 

Saker som andelseierne ønsker behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 

innen 15. august. I årsmøtet har hver andelseier en stemme.. Alle saker med unntak av 

saker nevnt under § 12 og § 14 avgjøres ved simpelt flertall. Stemmelikhet avgjøres 

ved lederens dobbeltstemme.  

Andelseiere kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Hver andelseier kan la seg 

representere på årsmøte med fullmakt som skal være skriftlig eller elektronisk 

bekreftet. Fullmektigen må være en av lagets øvrige andelseiere. Ingen andelseier kan 

opptre som fullmektig for mer enn en andelseier. 

Skriftlig avstemming kan kreves ved valg.  

Årsmøtet ledes av styrets leder, dersom ikke annen møteleder velges. 

                  

De av styrets medlemmer som er andelseiere kan delta i alle voteringer, med unntak av 

voteringer over regnskap og eventuelle andre saker vedrørende styrets eller 

styremedlemmers ansvar.  

 

§ 6.           ÅRSMØTETS OPPGAVER 

  

På ordinært årsmøte behandles: 

• Styrets beretning 

• Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 

• Fastsettelse av honorar til revisor 

• Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, budsjett og handlingsplan 

.  

Overskudd avsettes til fond og skal anvendes til andelslagets formål. 
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• Valg av styre - samtlige styremedlemmer velges for 2 år 

• Styreleder velges for 1 år  

• Nestleder velges for 1 år 

• Styremedlemmer kan ta gjenvalg 

• Revisor velges for 1 år 

 

• Styret er lagets valgkomité 

 

• Andre saker som i hht. lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet 

 
§ 7.            EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

  

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, eller minimum en tredjedel av 

stemmene krever det. 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.  

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

 
§ 8.          STYRET 

  

Laget ledes av et styre på 7 personer som velges av Årsmøte. Styret skal tilstrebe og 

representere ulike andelseiergrupper og geografiske hensyn. 

 

For å være beslutningsdyktige må minimum 4 styrerepresentanter være tilstede. 

Stemmelikhet avgjøres ved lederens dobbeltstemme.  

Fra styremøtet føres det protokoll som sendes alle styremedlemmene. 

Rådmannen i Øyer kommune, eller rådmannens representant, Øyer-Tretten Idretts-

forening, Øyer-Tretten Røde Kors Hjelpekorps og Øyer Fjellstyre har møterett i styret.  

 
§ 9.  REPRESENTASJON AV SELSKAPET UTAD 

  

Styrets leder representerer selskapet utad. 

 

Andelslaget forpliktes ved styrelederens og ett styremedlems underskrift i fellesskap. 

 

Styret kan meddele prokura (fullmakt til å opptre på styrets vegne i forretningsforhold 

og til å tegne firmaet). Ved eventuell registrering av andelslaget i Foretaksregisteret 

må prokura påføres registreringsdokumentet. 

 
§ 10.       DAGLIG LEDER (DRIFTSLEDER) 

  

Styret kan engasjere eller tilsette daglig leder (driftsleder) i laget.  

 
§ 11.       DRIFT 

  

Andelslaget finansieres bl.a. gjennom: 

 

a. Andelseierne bidrar med årlige frivillige tilskudd 
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b. Frivillige tilskudd og sponsorinntekter 

 
§ 12.         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 en måned før årsmøte kan holdes.  

Eventuelle vedtektsendringer som er vedtatt og godkjent skal straks meldes 

andelseierne. 

 
§ 13.         TVISTER 

  

Oppstår det tvister mellom laget og ett eller flere medlemmer, skal tvisten avgjøres 

ved voldgift. 

Hver av partene oppnevner en voldgiftsperson, og lederen oppnevnes av 

Sorenskriveren i Sør-Gudbrandsdal. Hvis partene ikke innen 14 dager har oppnevnt 

sitt medlem, oppnevner også sorenskriveren disse. 

 
§ 14.         OPPLØSNING 

  

Forslag om oppløsning av Øyer Turskiløyper SA skal uten opphold sendes til alle 

andelseierne. 

Oppløsning av andelslaget kan bare besluttes av ordinært årsmøte med 2/3 flertall av 

de avgitte stemmer. 

For at oppløsningsvedtaket skal være gyldig, må minst halvparten av andelseiernes 

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. 

Eventuelt overskudd og eiendeler ved oppløsning overdras vederlagsfritt til Øyer-

Tretten Røde Kors Hjelpekorps. 

 
§ 15.          IKRAFTTREDELSE 

  

Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet den 2. mars 2004, og trer i kraft fra 

samme dag. Vedtektene er senere endret og endringer ikraftsatt 12.11.07, 17.06.09, 

31.10.11, 22.03.12, 

15.09.14, 27.09.15, 02.09.16 og 25.09.17 

 
 


