
 
Vedtekter for meldal.no SA 14.3.2016 

 
 
§1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er meldal.no SA. Medlemmene 
hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 
 
§2. Forretningssted 
Forretningskontoret er i Meldal kommune. 
 
§3. Virksomhet 
Selskapet skal jobbe for å markedsføre kommunen Meldal, dens næringsliv, lag og foreninger 
og hvilke muligheter som finnes i kommunen for innbyggerne, ved å drive en nettportal og 
andre aktiviteter som hører naturlig til dette. 
Hvis det er formålstjenlig for selskapet kan man også utvide dette til å gjelde andre 
geografiske områder. 
Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål. Selskapet avkastning blir stående i 
selskapet. 
  
§4. Andelsinnskudd 
Hver andelshaver tegner minst en andel på kr 1000,-. Andelen(e) innbetales på lagets 
bankkonto. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. 
Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. 
Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.  
 
§5. Anvendelse av årsoverskudd 
Årsoverskuddet skal anvendes til godskriving av foretakets egenkapital 
 
§6. Styre og daglig leder  
Foretaket ledes av et styre med minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer  
Styremedlemmene skal i utgangspunktet velges blant representanter for andelseierne, men 
årsmøte kan velge personer uten tilknytning hvis dette er formålstjenlig. 
 
Valgperioden er to år for styreleder, to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. 
Styret skal velges slik at ikke mer enn halve styret er på valg samtidig. For å gjennomføre 
dette ved ekstraordinære tilfeller kan årsmøte velge styremedlemmer for ett år. 
Styremedlemmene og styreleder, velges av årsmøtet. 
Styret skal selv velge nestleder. 



Valgkomitéen skal bestå av 2-3 representanter. Leder i valgkomiteen sitter i ett år og skal 
rullere. Valgkomitéen bør ha god kontakt med styret 
 
Foretaket skal i utgangspunktet ikke ha en daglig leder. 
Men styret kan tilsette en daglig leder hvis styret mener dette er formålstjenlig. 
 
§7. Ordinært årsmøte 
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet og ordinært skal finne sted innen utgangen av mars. 
 
Innkalling til årsmøtet legges ut på www.meldal.no, og sendes på mail til de som har meldt 
inn mailadresse, senest 14. dager før møte. 
Saksdokumenter sendes ut via mail senest en uke før møte, til de som gir beskjed om at de 
ønsker dette. Til resterende deles saksdokumenter ved oppmøte på årsmøte. 
 
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 
Opprop. - Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er 
stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Styrets årsberetning. 
4. Regnskap. 
5. Valg av styreleder. 
6. Valg av styremedlemmer. 
7. Andre valg i følge instruks.  
8. Innkomne saker. 

 
Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt 
i loven. 
 
Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.  
 
Ekstraordinært årsmøte: 
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært 
årsmøte når minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. 
Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen. 

 
§8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 
Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i 
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt 
renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti. 
 
Gjenværende midler utover dette skal gå til et allmennyttig formål som siste årsmøte velger. 
 
§9. Voldgift 
Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved 
forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan 
hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov 14. mai 
2004 nr. 25 om voldgift. 
Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger. 
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