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Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA  
Vedtatt 26.04.18  

 

§ 1 Virksomhet   
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.  Norsk 

Landbruksrådgiving Trøndelag SA er tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving.   

  

Foretaket har forretningskontor i Overhalla kommune.   

 

§ 2 Formål   
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA har som formål å fremme medlemmenes økonomiske 

interesser gjennom deres medlemskap i foretaket.   

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA skal utvikle, formidle og selge kunnskap og tjenester til 

landbruket i regionen. Foretaket kan også tilby ulike tjenester til andre i samfunnet som etterspør 

dette, men med hovedvekt på medlemmenes behov.  

  

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet i 

distriktet.   

   

§ 3 Medlemskap   
Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak, med tilknytning til landbruket, kan tegne 

medlemskap. Ansvarlige selskaper som ønsker å være medlemmer i organisasjonen plikter å melde 

inn hver enkelt deltaker som driver landbruks tilknytta næring som selvstendige medlemmer.   

  

Det enkelte medlem plikter å betale en kontingent som fastsettes av årsmøtet for det enkelte år. 

Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret.  

  

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. Ved innmelding 

blir det gitt skriftlig erklæring om at de er kjent med retter og plikter som følger medlemskapet.  

  

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA kan ha støttemedlemmer. Disse kan møte på kretsmøtene, 

men har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Støttemedlemmer kan være privatpersoner, 

organisasjoner, kommuner, institusjoner eller andre som ønsker å gi økonomisk støtte.    

  

Det kan registres to personer for hvert medlemskap.  

  

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag så langt de ansattes tid og kompetanse 

rekker.  Råd og veiledning som medlemmene mottar fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA kan 

ikke selges videre uten avtale med Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA.  

Medlemmene har rett til at rådgivning og tjenesteproduksjon omfattes av taushetsplikt. 

Medlemmene kan fremme ønske om oppgaver, aktiviteter og forsøk i Norsk Landbruksrådgiving 

Trøndelag SA og på eget bruk.   

  



2  

  

Medlemmene plikter å betale medlemskontingent innen fastsatt tid. Medlemmer som tross purring 

ikke har betalt kontingenten har ingen rett til å benytte Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA sine 

tjenester (herunder telefontjenester, medlemsblad og meldingstjeneste).  

 

 

§ 4 Utmelding og utestenging   
Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører straks, men alle mellomværende må gjøres opp 

iht. bestillinger og inngåtte avtaler. Meldingen må ha kommet styret i hende senest innen utgangen 

av mars for at medlemmet skal slippe å betale kontingent for utmeldingsåret.   Ved utmelding har 

ikke medlemmet krav på noen del av foretakets formue.   

  

Medlemmer som ikke lenger fyller vilkårene for medlemskap, kan etter skriftlig varsel utestenges 

som medlemmer etter vedtak i styret. Vedkommende medlem har anledning til å anke avgjørelsen 

inn for årsmøtet. Ankefristen er 1 måned regnet fra det tidspunkt medlemmet er gjort kjent med 

styrets vedtak.   

   

§ 5 Økonomiforhold   
Finansiering av foretakets virksomhet skjer ved medlemskontingent, tilskuddsordninger, 

prosjektinntekter og inntekter fra salg av tjenester til medlemmer eller andre.  

Medlemskontingenten vedtas av årsmøtet.  

    

Et eventuelt overskudd i foretaket skal tilføres foretakets egenkapital, og kan ikke deles ut til 

medlemmene.    

  

§ 6 Organer i Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA  

§ 6 a) Årsmøte  
  

Årsmøtet er NLR Trøndelag SA sitt høyeste organ. Årsmøtet består av 24 valgte kretstillitsvalgte, 

og av det valgte styret og ordfører.  

  

Ordinært årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA skal hvert år holdes innen utgangen av 

april. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel.  Styret avgjør i hvilken kommune i 

Trøndelag årsmøtet holdes. Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er 

nødvendig, eller dersom minst 1/10 av medlemmene krever det. De sist valgte representantene til 

det ordinære årsmøtet skal være representanter til ekstraordinært årsmøte.   

  

Årsmøtet skal behandle følgende saker:   

1. Godkjenne innkalling og saksliste.   

2. Velge sekretær og to personer til å underskrive protokollen sammen med ordføreren.  

3. Behandle årsmelding og revidert regnskap.  
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4. Fastsette medlemskontingent   

5. Behandle styrets forslag til budsjett og arbeidsplan   

6. Behandle innkomne saker.   

7. Gjennomføre valg av:    

a   leder for ett år   

b   2-3 styremedlemmer for 2 år   

c  nestleder blant styremedlemmene for ett år  

d   tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år    

e   fire medlemmer i valgkomitéen for to år.                

f    fire personlige varamedlemmer for valgkomitéen for to år   

g  leder og nestleder for valgkomiteen  

h revisor    

i Ordfører og varaordfører til neste årsmøte   

 

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter tilråding fra valgkomitéen.     

 

Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig.  

  

Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i organisasjonen. Det skal tilstrebes at styremedlemmene så 

godt som mulig representerer de ulike regioner og produksjoner som organisasjonen omfatter. Styret 

skal ha 2-3 årsmøtevalgte styremedlemmer av hvert kjønn i tråd med samvirkelovens bestemmelser 

om krav til representasjon av begge kjønn i styret.  

  

Hver kretstillitsvalgt har en stemme ved fremmøte. Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort 

med absolutt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.    

  

Innkomne saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 1. mars.   

  

Årsmøtet bestemmer instruks for valgkomitéen.   

  

§ 6 b) Styret   
Foretaket ledes av et styre på 5 årsmøtevalgte medlemmer. I tillegg har de ansatte rett til å være 

representert i styret med 2 styremedlemmer med vara, valgt av og blant de ansatte.  

  

Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer 

krever det.  Sakene blir avgjort med absolutt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder 

dobbeltstemme. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

Forhandlingene skal protokollføres.  

  

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder i 

fellesskap eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret er ansvarlig for forvaltning av 
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foretaket. Styret skal lede Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA i samsvar med vedtekter og 

årsmøtevedtak, og forvalte organisasjonens midler.   

Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Det tilligger styret å kalle inn til årsmøte.      

   

 

§ 6 c) Daglig ledelse   
Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret. Daglig leder er ansvarlig for foretakets 

daglige drift og ledelse. Daglig leder skal sørge for at styrets vedtak blir utført.    

Styret avtaler lønnsvilkår og utarbeider instruks for stillingen.   

Foretaket kan i tillegg ha en daglig leder for regnskapsavdelingen.  

  

  

§ 6 d) Valgkomite  
Valgkomiteen for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA skal bestå av ett medlem fra hver valgkrets, 

til sammen 8 representanter. Valgkomiteen har som oppgave å foreslå kandidater til alle verv i Norsk 

landbruksrådgiving Trøndelag SA, og å foreslå honorar for organisasjonens tillitsvalgte.  

Valgkomiteen skal også komme med forslag til kretstillitsvalgte i de respektive valgkretsene. Arbeidet 

skal utføres i henhold til egen instruks for valgkomiteen.  

 

 

§ 6 e) Valgkretser   
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA sitt geografiske område deles inn i 8 valgkretser. 

Geografisk inndeling fastsettes av styret i samråd med berørte valgkretser. 

 

 

§ 6 f) Kretsmøte  
Kretsmøtene skal være et viktig ledd i arbeidet for å styrke informasjonen og kontakten mellom 

medlemmene, tillitsvalgte og administrasjonen.  

 

Styret har ansvar for at det avholdes kretsmøter i god tid før det ordinære årsmøtet i Norsk 

Landbruksrådgiving Trøndelag SA.  

 

På kretsmøtene har medlemmene i valgkretsen stemmerett, med inntil to stemmer pr. medlem, 

knyttet til personlig frammøte. Styremedlemmer og representanter fra ledelsen i Norsk 

Landbruksrådgiving Trøndelag SA har møte- og talerett i kretsmøtene.  

 

Det skal velges tre kretstillitsvalgte fra hver valgkrets, av og blant medlemmene i kretsen.   

  

Kretsmøtet skal drøfte saker som er aktuelle for foretaket, samt saker som styret eller 

medlemmene fremmer for møtet.  

  

På kretsmøtene skal følgende saker behandles:  

• Orientering om årsmelding og regnskap for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA.  
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• Valg av tre representanter til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. Disse 

velges for tre år, slik at en ny representant velges hvert år.     

• Valg av to vararepresentanter i nummerrekkefølge. 

 

 

§ 7 Vedtektsendring   
Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 15. januar. Gyldig vedtak om endring 

på årsmøtet krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer.    

   

 

§ 8 Sammenslutning  
Forslag om sammenslutning med et annet foretak fremmes av styret. Saken skal tas opp på første 

årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslutning krever minst 2/3 flertall 

av de avgitte stemmer.   

   

§ 9 Oppløsning  
Forslag om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet og 

krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter. Det siste årsmøtet som vedtar 

oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.    

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue henstå i inntil fem 

år for det tilfelle at ny organisasjon av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene 

overdras denne. Hvis ny organisasjon ikke er dannet innen fem år, skal gjenværende midler gå til 

allmennyttige formål innenfor norsk landbruk.   

  

Dersom oppløsning skjer i løpet av de første 10 år etter sammenslutningstidspunktet, skal 

fordelingen av gjenværende midler gjøres slik at midlene tilbakeføres til formål i hver av de fire 

regionene som var med i sammenslutningen, representert ved Oppdal Landbruksrådgiving, Norsk 

Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag og Norsk  

Landbruksrådgiving Namdal SA. Det henvises til sammenslutningsavtalene av 16. feb. og 24. nov 

2016.  

  

Endring av dette ledd krever samtykke av Lotteri -og stiftelsestilsynet for å være gyldig.  Disponering 

av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving. 

Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruksrådgiving.  


