VEDTEKTER FOR VALNESFJORD FLERBRUKSHALL SA (VFH SA)
Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 19.09.2012

1. Selskapsform
Sammenslutningen er et samvirkeforetak (SA) med foretaksnavn Valnesfjord Flerbrukshall SA
(VFH SA). Forretningssted er i Fauske kommune.
Medlemmene i foretaket hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
2. Formål
Foretaket har til formål å planlegge, bygge og drive en flerbrukshall i Valnesfjord.
3. Andeler
Medlemskap i foretaket oppnås ved kjøp av andeler. Andeler kan tegnes av organisasjoner,
institusjoner, kommuner, bedrifter og privatpersoner.
Styret skal føre særskilt register over medlemmer og andeler.
Medlem kan ha en eller flere andeler à kr 500. Andelsinnskuddet er primært kontantinnskudd, men
kan etter styrets avgjørelse også være naturalia eller arbeidsinnsats.
Søknad om kjøp av andeler rettes til og avgjøres av styret. Styret skal til en hver tid tilstrebe en
hensiktsmessig fordeling av andeler.
Andelsinnskudd skal ikke forrentes.
Andeler kan ikke pantsettes.
Det kreves ikke årlig medlemskontingent i VFH SA.
Overdragelse av andeler krever samtykke fra styret i VFH SA.
Ved utmelding har et medlem ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd.
4. Avkastning
Foretakets avkastning blir værende i virksomheten slik at foretakets formål kan nås og
videreutvikles.
5. Årsmøte
Samvirkeforetakets øverste organ er årsmøtet der medlemmene har stemmerett etter antallet
betalte og godkjente andeler:
Antall andeler
1 – 25
26 – 50
51 – 75
76 – 100
101 eller flere

Antall stemmer
1
2
3
4
5

Styret i VFH SA innkaller til årsmøte iht til gjeldende lovverk.





Ordinært årsmøte behandler og avgjør:
Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
Styrets forslag til budsjett, herunder disponering av årsoverskudd
Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og kasserer
Andre og evt. innkomne saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Ordinært årsmøte skal avholdes senest innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår
(fortrinnsvis innen utgangen av mai).
Det kan avholdes ekstraordinære årsmøter når styret i VFH SA finner det hensiktsmessig, eller
dersom revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig for å ta opp et klart oppgitt
emne.
Medlemmer plikter å betale andelsinnskudd og rette seg etter lovlig fattede vedtak.
6. Styret
VFH SA skal ha et styre med 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Styret skal ha minst 2
medlemmer av hvert kjønn. Blant styrets medlemmer må minst halvparten komme fra idretten og /
eller det offentlige. Funksjonstida er 2 år, men unntak kan gjøres for å sikre kontinuitet i styret.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder
er tilstede.
Styrets leder er foretakets leder.
Dersom årsmøtet beslutter at foretaket skal ha en daglig leder, tilsettes denne av styret.
Styret i VFH SA skal forvalte foretaket og sørge for forsvarlig drift iht vedtektene og lovpålagte
oppgaver.
7. Endring av vedtekter
Vedtekter kan bare endres gjennom behandling og vedtak i årsmøtet.
For at lovlig vedtak skal kunne fattes om endring av vedtekter skal saken være oppført på
innkallingen til årsmøtet. Gjeldende og foreslått ny vedtekts ordlyd skal gjengis og behovet for
endring begrunnes.
Det kreves minst 2/3 flertall av de stemmene som er gitt i årsmøtet for endring av vedtekter.
Vedtektsendringer jfr Lov om samvirkeforetak, §54 pkt 2, krever minst 4/5 flertall av de stemmene
som er gitt i årsmøtet.
Foreliggende sett med vedtekter er primært tilpasset samvirkeforetakets utredningsfase.
Når konkret planlegging igangsettes mtp hallens organisatoriske, økonomiske og fysiske forhold,
skal vedtektene gjennomgås, og etter behov endres, iht Lov om samvirkeforetak og vedtektenes
bestemmelser om vedtektsendring.
Tilsvarende gjennomgang og evt. revisjon av vedtektene kan være aktuelt i byggefasen og ved
oppstart av hallens drift.
8. Opphør av foretaket
Oppløsning av VFH SA kan bare skje ved årsmøtevedtak etter samme vilkår som for
vedtektsendringer jfr Lov om samvirkeforetak, §54 pkt 2.
Ved oppløsning av VFH SA har samvirkeforetakets medlemmer rett til å få utbetalt hele eller deler
av sine andelsinnskudd, etter at alle foretakets forpliktelser er oppgjort.
Overskytende midler skal tilfalle allmennyttige organisasjoner innen kultur og idrett i lokalsamfunnet,
som bestemmes av årsmøtet.
9. Forøvrig vises det til LOV 2007-06-29 Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

