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1 LAGET
1.1 Laget
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Lesja Innkjøpslag SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
Forretningskontoret er i Lesja kommune.

1.2 Formål
LI har som formål å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang
sikt gjennom medlemmenes samhandling med laget.
Formålet søkes oppnådd ved å drive med omsetning av driftsmidler for landbruket,
byggevarer og transportvirksomhet.

2 MEDLEMMER
2.1 Medlemskap
Som medlemmer opptas personer, lag eller institusjoner som driver landbruk eller virksomhet
knyttet til det.
Faste ansatte i Lesja innkjøpslag SA gis adgang til å være medlem med en andel pr. ansatt.
Ansatte forplikter seg til å overdra sitt medlemskap tilbake til bedriften ved oppnådd
aldersgrense eller når de slutter i bedriften. Overdragelse fra ansatte skal skje til samme
vederlag som for inntreden.
Innmelding skjer skriftlig. Styret avgjør opptak.
Nye medlemmer skal betale kr 3000,- i andelsinnskudd. Andelsinnskuddet skal betales
kontant ved innmelding. Andelsinnskuddene forrentes ikke.
Andelsinnskudd tilbakebetales ikke ved utmelding. Dette gjelder ikke for fast ansatte som er
medlemmer, jfr. ovenfor.
Ektefelle/samboer kan dele medlemskap.

2.2 Overdragelse av medlemskap
Ved eierskifte på landbrukseiendom kan medlemskap overdras til ny eier. Styret skal
godkjenne overdragelsen.

2.3 Utmelding / Utelukkelse
Utmelding av laget skal skje med tre måneders skriftlig varsel.
Styret kan beslutte å utelukke et medlem av laget.
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Styrets vedtak kan innankes for årsmøtet. Uttredende medlem og medlem som er utelukket,
har ikke krav på noen andel av mulig formue i laget.
Dersom et medlem ikke har samhandlet de siste tre årene, opphører medlemskapet.

2.4 Tvister
Oppstår det tvist av organisasjonsmessig karakter mellom laget og noen av dets medlemmer,
avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett på tre medlemmer.
Hver av partene oppnevner ett medlem, mens leder oppnevnes av tingretten på det stedet der
saksøkte har bosted.
Har en av partene etter 14 dagers varsel ikke oppnevnt voldgiftsmann, oppnevner tingretten
voldgiftsmann for denne.
Krav om voldgift må være kommet til styret innen tre måneder etter at medlemmet har fått
kjennskap til det forhold som begrunner kravet.
For øvrig vises det til lov om voldgift av 14. mai 2004.

3 LAGETS ORGANER
3.1 Styret
Laget ledes av et styre på inntil sju personer.
Styreleder velges av årsmøtet for ett år.
I tillegg velges fire styremedlemmer for to år av årsmøtet. Minst tre av disse skal være
medlemmer i laget. I tillegg kommer eventuelle styrerepresentanter for ansatte som er valgt i
samsvar med Samvirkeloven.
Årsmøtet velger nestleder for ett år blant de øvrige medlemsvalgte representantene.
Daglig leder deltar i møtene, men uten stemmerett.
Årsmøtet skal velge tre vararepresentanter i nummerrekkefølge. Vararepresentantenes
funksjonstid er ett år om gangen.
Laget forpliktes ved underskrift av styreleder og daglig leder.
Styret kan meddele prokura.
Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i saksbehandling der vedkommende eller
vedkommendes nærmeste, har framtredende personlige eller økonomiske særinteresser.
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3.2 De ansattes representasjon
De ansatte har rett til representasjon i styret i samsvar med Samvirkeloven.
Funksjonstiden for de ansattes representanter er to år.

3.3 Styremøter
Styret holder møte når styrelederen eller ett av de andre styremedlemmene finner det
nødvendig.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller er med på
saksbehandlinga. Styret kan likevel ikke gjøre vedtak uten at alle styremedlemmene så langt
det er mulig har fått mulighet til å delta i behandlinga av saka. Har noen forfall skal
varamedlem kalles inn.
Styrelederens stemme gjør utslaget ved stemmelikhet.
Det føres protokoll som skal godkjennes senest i neste møte og undertegnes av styreleder,
nestleder og daglig leder.
Er ikke styrevedtaket enstemmig, skal det opplyses om hvem som stemte for og mot.
Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i et vedtak, kan kreve oppfatninga si ført inn i
protokollen.

3.4 Styrets oppgaver
Styret skal lede lagets virksomhet overensstemmende med vedtektene og de beslutninger
årsmøtene har truffet.
Styret skal påse at laget har en forsvarlig økonomistyring, at det føres betryggende regnskap
og at det blir fremlagt i revidert stand for årsmøtet sammen med beretning om lagets
virksomhet.
Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og vilkår.
Styret skal sikre en forsvarlig organisering av laget.
Styret skal forberede og gi innstilling til årsmøtet i alle saker som det skal fattes vedtak i,
unntatt saker under valgkomiteen.
Styret er ansvarlig for ledelsen av den totale virksomheten i laget, herunder strategier,
nødvendig risikostyring og utarbeidelse av øvrige retningslinjer.
Styret skal innkalle til årsmøte senest 14 dager innen årsmøtet holdes.
Styret skal innstille på disponeringen av årsoverskuddet (underskuddet), herunder eventuell
etterbetaling til medlemmer og avsetning til etterbetalingsfond. Styret skal også innstille på
eventuell utdeling fra etterbetalingsfond.
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3.5 Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste organ.
Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Et medlem kan møte ved fullmektig etter
eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.
Styreleder og daglig leder skal være til stede på årsmøtet.
Årsmøtet skal holdes innen 15. april.

3.6 Årsmøtets oppgaver
Det ordinære årsmøtet behandler og fatter vedtak om:
1) Dagsorden og øvrige regler for sitt arbeid, herunder møteleder og to personer til å
underskrive protokoll.
2) Årsmelding.
3) Årsregnskap med resultatregnskap og balanse.
4) Disponering av årsoverskuddet, herunder vedta etterbetaling på medlemskjøp. Årsmøtet
kan vedta lavere etterbetaling, ikke høyere beløp enn det styret foreslår. Årsmøtet kan også
vedta at hele eller deler av årsoverskuddet skal avsettes til etterbetalingsfond.
5) Utbetaling fra etterbetalingsfond. Fordeling mellom medlemmene skal skje i forhold til
medlemskjøp de tre foregående kalenderårene. Årsmøtet kan ikke vedta en høyere
utbetaling fra etterbetalingsfond enn det styret har foreslått eller kan godta. Årsmøtet kan
også vedta at innestående på etterbetalingsfond helt eller delvis skal overføres til
alminnelig felleseid egenkapital.
6) Valg av styreleder for ett år.
7) Valg av styremedlemmer for to år.
8) Valg av nestleder for ett år blant styremedlemmene.
9) Valg av varamedlemmer til styret for ett år.
10) Valg av revisor.
11) Godtgjørelse til tillitsvalgte.
12) Valg av medlem og personlig varamedlem i valgkomiteen for tre år.
13) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må for å kunne behandles, være satt fram av
styret eller innkommet til styret innen 1. mars.

3.7 Stemmeregler på årsmøtet
Avstemming skjer med en stemme pr. medlemskap. Vedtak gjøres med simpelt flertall om
ikke annet er bestemt i disse vedtektene. Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet,
unntatt ved valg.
Valg av styreleder, styremedlemmer og nestleder til styret skal være skriftlige. Øvrige valg
kan skje på annen måte dersom årsmøtet enstemmig godtar det.
For å bli valgt ved første gangs avstemming må kandidaten oppnå over halvparten av de
avgitte stemmene. Oppnår ingen av kandidatene dette, foretas det skriftlig omvalg etter at den
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med færrest stemmer er trukket ut. Oppnår fremdeles ingen over halvparten av de avgitte
stemmene, foretas skriftlig omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir
stemmetallene da like, skal valget avgjøres ved loddtrekning i årsmøtet.
Ett medlem kan stemme som fullmektig for ett annet medlem.

3.8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, revisor eller minst 10 % av medlemmene krever det.
Møtet skal holdes innen en måned etter at krav er framsatt.

3.9 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av tre årsmøtevalgte medlemmer. Funksjonstiden er tre år, og det velges
ett nytt medlem pr. år.
Medlemmene i valgkomiteen skal ha geografisk spredning slik at en representant kommer fra
Sanden og nordover, en representant fra sør for Sanden til Lesja Sentrum og en representant
fra sør for Lesja Sentrum.
Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.
Valgkomiteens leder er den som sitter tredje året.
Valgkomiteen skal foreslå
•
Kandidat(er) til styreleder
•
Kandidat(er) til nye styremedlemmer eller gjenvalg for de medlemsvalgte
styrerepresentanter som er på valg
•
Kandidat(er) til nestleder
•
Kandidater til tre vararepresentanter
•
Kandidat(er) til nytt medlem i valgkomiteen med personlig vararepresentant
•
Innstille på valg av revisor
•
Innstille på godtgjørelse til tillitsvalgte
Valgkomiteens innstilling skal meddeles styrets leder skriftlig senest 15. februar.
Valgkomiteens arbeid skal ikke påvirkes av administrasjonen.

4 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av disse vedtekter skal skje i årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva endringen
gjelder.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, med mindre endringen er av en
art som i henhold til samvirkeloven krever 4/5 flertall. Endringen skal gjelde fra vedtak.
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Forslag til vedtektsendringer fra medlemmer skal være styret i hende innen 1. mars. Forslag
fra styret skal være medlemmene i hende innen 14. dager før årsmøtet. I den grad vedtektene
ikke regulerer aktuelle forhold, så gjøres samvirkeloven gjeldende.

5 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av laget kan bare treffes i årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3
flertall, og at enten de som stemmer for vedtaket utgjør 2/3 flertall av samtlige medlemmer i
laget, eller at beslutningen vedtas med 2/3 flertall i et nytt årsmøte.
Eventuell gjenværende formue, etter at all gjeld er dekket blir å fordele på de som er
medlemmer på oppløsningstidspunktet og da i forhold til deres kjøp fra LI de siste 10 år.
Avviklingsstyret fastsetter nærmere retningslinjer for utbetalingen.

Side 7 av 7

