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Vedtekter 
for 

Ytre Ostfold skogeierlag 

§ 1 Firma 
Ytre 0stfold skogeierlag er en forening av skogeiere i Hvaler, Fredrikstad, Ride, Rygge og 
Moss kommune. Skogeierlagets forretningsadresse er: Viken Skog BA, Postboks 500 
Sentrum, 3504 Honefoss. 

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser. 

§ 2 Formal 
Skogeierlagets formal er a forvalte den kapital skogeierlaget disponerer til storst mulig nytte 
for skogeierne i skogeierlagets omrade. Ytre Ostfold Skogeierlag skal samarbeide med 
Sarpsborg Skogeierlag og Sarpsborg/ Ytre Ostfold Skogeieromrade for a fremme 
nceringsutvikling, styrke andelseiernes faglige utvikling og ivareta deres interesser lokalt. 

§ 3 Medlemmer 
Som medlem kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen lagets distrikt eier skog 
eller har bruksrett til skog. Medlemskap forutsetter andelseierskap i Viken Skog B A som ogsa 
gir medlemskap i Norges Skogeierforbund. 

Ved tvil om grunnlaget for medlemskap, avgjores sporsmalet om opptak av skogeierlagets 
sty re. 
Ved eierskifte skal ny eier gi beskjed om eierskifte. 
Medlem som har overdraft eiendommen til ny eier, kan innvilges medlemskap uten 
stemmerett og valgbarhet. Styret i andelslaget fastsetter kontingent for disse. 

Ekskludert og uttredende medlem har ikke krav pa andel i skogeierlagets formue. 

§ 4 Forholdet til Viken Skog BA 
Skogeierlaget skal innga en samarbeidsavtale med Viken Skog BA. 

Medlemmene er forpliktet til a folge de vedtak som fattes i medhold av skogeierlagets 
vedtekter og samarbeidsavtalen med Viken Skog BA. 

§ 5 Arsmote 
Gjennom arsmotet utover medlemmene den overste myndighet i skogeierlaget. 
Ordinasrt arsmote avholdes etter innkalling av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel innen 
utgangen av mars. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i arsmote. 
Det ordinaire arsmote skal: 

a) Behandle skogeierlagets arsberetning og godkjenne regnskap og disponering av arets 
resultat. 

b) Fastsette eventuell godtgjorelse til styret og revisor. 
c) Foreta valg av styrets leder. 



d) Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 
e) Foreta valg av nestleder blant styrets medlemmer. 
f) Foreta valg av valgkomite og leder for denne. 
g) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. 

I arsmotet har hvert medlem 2 stemmer. Dersom et medlem moter med ektefelle eller samboer 
har begge stemmerett. 

Det er ikke adgang til a stemme med fullmakt fra mer enn ett annet medlem, jfr. dog § 8, 
forste ledd. 
For gjennomforing av valg gj elder bestemmelsene i § 8. 

Forslag som noe medlem onsker behandlet pa ordinaert arsmote, ma vaere innkommet styret 
innen januar maneds utgang. 
Ekstraordinasrt arsmote innkalles nar styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. 
Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel. Med innkalling skal folge saksliste. 

Protokoll fra arsmotet skal sendes Viken Skog BA. 

§ 6 Styre 
Skogeierlaget ledes av et styre pa minimum 3 medlemmer. 
Styrets leder velges hvert ar av arsmotet pa fritt grunnlag, for ett ar om gangen, jfr. § 8. 

Begge kjonn skal til enhver tid vaere representert. 
Det velges 2 varamedlemmer i nummerorden for ett ar om gangen. 
Valget pa styremedlemmer gj elder for 2 ar ad gangen. Hvert ar er da 1 eller 2 
styremedlemmer pa valg. 

Styret holder mote sa ofte lederen eller 2 styremedlemmer firmer det nodvendig, og er 
beslutningsdyktig nar minst halvparten av styres medlemmer er til stede. For gyldig vedtak 
ma minst halvparten av styrets medlemmer ha stemt for. 
Det fores protokoll over styrets moter, som underskrives av de motende. Styremedlemmene 
har krav pa a fa tilfort protokollen hvorledes de har stemt. 

§ 7 Styrets oppgaver 
Styret leder skogeierlagets virksomhet i samsvar med lov, vedtektene og arsmotets 
beslutninger. 
Styret skal sorge for en forsvarlig okonomiforvaltning og skal legge frem regnskap og 
arsberetning for arsmotet. 
Skogeierlaget forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett av styremedlemmene i 
fellesskap. 

§ 8 Valgordning 
Ti l tillitsverv i skogeierlaget kan bare velges skogeierlagets medlemmer. Valgbar er ogsa 
bestyrer eller annen representant som generelt etter fullmakt kan opptre utad pa vegne av og 
forplikte vedkommende medlem. 



Valg pa styremedlemmer, leder, nestleder og valgkomite skal skje skriftlig nar det foreligger 
flere forslag eller noen krever det. 
Har en kandidat ikke oppnadd mer enn halvparten av de tilstedevasrende stemmer, foretas 
omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Star stemmene da likt, foretas 
loddtrekning. 

Nar flere velges ved samme avstemming, anses de valgt som har oppnadd flest stemmer og 
som har oppnadd over halvparten av de tilstedevasrende stemmer. Hvis ikke et tilstrekkelig 
antall har oppnadd over halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de ovrige 
kandidater. Etter denne avstemming anses de valgt som har fatt flest stemmer. 

Ved stemmelikhet avgjores valget ved loddtrekning. 

§ 9 Overtredelser og eksklusjon 
Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser som er gitt i medhold av dem, kan etter 
beslutning av styret for skogeierlaget ekskluderes etter at vedkommende er gitt anledning til a 
uttale seg. 
Ved eksklusjon opphorer medlemmets rettigheter og tillitsverv umiddelbart. 
Ekskludert og uttredende medlem har ikke krav pa andel i skogeierlagets formue. 

§10 Vedtektsendringer 
Endring av disse vedtekter kan foretas i arsmote. Ti l gyldig beslutning trengs 2/3 stemmefler-
tall av de fremmotte. Endring av vedtektene skal varsles i innkallingen til arsmotet. 

§11 Sammenslutning/deling 
Sammenslutning med andre skogeierlag eller deling av skogeierlaget for videreforing av 
virksomheten anses ikke som opplosning. Vedtak om sammenslutning/deling og nodvendige 
vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med forste avsnitt, forste setning i 
bestemmelsene om vedtektsendringer (§ 10). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan 
for sammenslutningen/delingen som arsmotet skal stemme over. Ved sammenslutning eller 
deling skal det innhentes samtykke fra skogeierlagets kreditorer. 

§ 12 Opplosning 
Forslag om opplosning av skogeierlaget ma vedtas i to ordinaere arsmoter etter hverandre med 
2/3 stemmeflertall av de fremmotte. Det kan velges et avviklingsstyre som skal foresta 
avviklingen. 

Etter opplosning og gjeldsavleggelse skal skogeierlagets gjenvasrende egenkapital avsettes til 
et fond i kommunene og benyttes til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og 
utmarksnasring i kommunene. Ingen medlemmer har krav pa skogeierlagets (foreningens) 
midler eller andel av disse. 


