VEDTEKTER FOR SKOGSFJORDVATN GRUNNEIERLAG
Innledning:
Vedtektene ble vedtatt på årsmøte i grunneierlaget avholdt 16.april 2011.
§ 1 – Grunneierlag
Skogsfjordvatn grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere for eiendommene på
gårdsnummer 12 og 13, samt grunneiere som støter mot Sørkjoselva som ønsker å være
medlem i laget. Medlemmene har begrenset ansvar (BA)
§ 2 – Formål og arbeidsfelt
Lagets formål er å forvalte utnyttelsen av storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Laget
skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår fritidsbebyggelse, friluftsliv
og naturvern. Lagets skal arbeide for å utvikle utmarksproduktene og bevare ressursene på
lang sikt. Laget skal arbeide for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka.
§ 3 – Innmelding og utmelding
For å bli tatt opp som medlem må innmelder ha et areal på minst 300 da.
Innmelding skjer ved undertegnet innmeldingserklæring. Medlemskapet skal lyde på
vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Hvert medlem betaler et engangs
andelsinnskudd på kr. 100 pr. andel. Medlemmene er bare ansvarlig for lagets gjeld med
andelsinnskuddet. Utmelding kan skje skriftlig med et års varsel. Utmeldt medlem er likevel
bundet av evt. langsiktige leieavtaler laget har inngått etter vedtak på årsmøtet.
Medlemmenes andel fastsettes i forhold til den innskutte areal slik:
300 – 1300 da: 1 andel
1300 – 5000 da: 2 andeler
5000 – 10000 da: 3 andeler
> 10000 da:
4 andeler
Ved utbetaling av utbytte til medlemmenes betales pr. andel. På årsmøte kan medlemmene
kreve at hver andel utgjør en stemme, unntatt i personvalgsaker etter § 5.
§ 4 – Styret
Grunneierlaget ledes av et årsmøtevalgt styre på 5 medlemmer med varamedlemmer i
rekkefølge. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede og innkalling er
gyldig. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Styret velger selv blant styrets
medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styret skal blant annet:
1. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med revidert regnskap, utarbeide budsjettforslag
og arbeidsplan for kommende år
2. Forvalte områdets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets bestemmelser og
vedtektene.
3. Fremme forslag om evt. endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de ulike
saksområder, herunder fremmeforslag om kortpriser og leiepriser til årsmøtet.
4. Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område, samt velge oppsynsfolk og gi
fullmakt til disse.

§ 5 – Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. mai. Styret innkaller skriftlig til årsmøte minst 3 uker før
årsmøtedato. Styret kan innkalle til medlemsmøte og plikter å gjøre det hvis minst 5
medlemmer krever det. Saker som skal behandles på årsmøte må være innkommet til styret
senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Velge 2 medlemmer til å skrive under protokollen, møteleder og referent.
2. Behandle styrets regnskap, årsmelding, budsjettforslag og arbeidsplan for kommende
år. Arbeidsplanen skal bl.a inneholde regulering av kortsalg, priser, ressursforvaltning
og andre tiltak i utmarka.
3. Gjøre vedtak om evt. utbytte.
4. Velge leder for ett år.
5. Velge 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. 2 styremedlemmer er på valg hvert
årsmøte og velges for 2 år.
6. Velge 2 revisorer
7. Velge jaktfeltansvarlig for elgjakt for bestandsplanperioden på 3 år.
8. Velge styremedlemmer og årsmøtedelegater til bestandsplanstyret gjeldende for
bestandsplanperioden.
9. Behandle andre saker som blir tatt opp






Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.
Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen.
Alle vedtak gjøres etter alminnelig flertall blant frammøtte medlemmer
Medlemmer som ikke kan møte, kan la seg representere ved å gi skriftlig
fullmakt til fullmektig. Fullmektig kan ikke representere mer enn et medlem.
Leder sammen med sekretær forplikter laget med sine underskrifter.

§ 6 – Egen disponering av jakt og fiske
Ett eller flere medlemmer som ønsker å disponere egen jakt og fiskerett, eller deler av denne,
kan søke laget om det. Laget kan ikke nekte slik disponering hvis følgende forutsetninger er
tilstede:



Feltet er av hensiktsmessig størrelse.
Feltet er brukbart arrondert, og ikke deler opp utmarksarealet på en uhensiktsmessig
måte.

Hvert medlem har 1 jakt og fiskerett. Denne gjelder i hele området laget forvalter unntatt
fiskerett i Sørkjoselva, med unntak av de områder medlemmer har tatt ut til egen disposisjon
jfr. § 6, 1. ledd. Denne retten kan benyttes av medlemmets ektefelle/samboer, barn og deres
ektefelle/samboer Hvis flere enn en i familien skal jakte eller fiske i fjellvann må disse kjøpe
kort. Nevnte familiemedlemmer kan fiske i Skogsfjordvatnet uten grunneierkort, men må ha
statskort. Ved sameie må medeierne dele på en jaktrett. Medeiere kan kjøpe kort til halv pris.
Medlemmer kan ikke selge eller leie bort sin jakt- og fiskerett.

§ 7 - Inntekter og utgifter
Ved utdeling av utbytte eller fordeling av utgifter legges medlemmenes andeler til grunn. For
medlemmer som selv disponerer egen eiendom til jakt/fiske, reduseres utbytte tilsvarende.
Årsmøtet bestemmer om det skal utdeles utbytte.
§ 8 – Oppløsning
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte. Minst halvparten av
stemmeandelene må være tilstede. Før oppløsning må alle forpliktelser være dekket. Ved
oppløsning tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til andeler.
§ 9 – Tvister
Tvister i laget eller mellom medlemmer om forståelsen av disse vedtekter avgjøres med
bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene 1 medlem
hver og et medlem oppnevnes av tingretten.

