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VEDTEKTER FOR SANDEMARK‐ OG ØYVASSVEGEN VEGLAG SA

1.

Sammenslutningsform og foretaksnavn

Veglaget er et samvirkeforetak med foretaksnavn Sandemark‐ og Øyvassvegen veglag SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2.

Forretningssted

Forretningskontoret er i Skånland kommune.

3.

Virksomhet

Foretaket skal sørge for forsvarlig vedlikehold og utbedring av Sandemarkveien – fra X Blåfjellveien,
inkludert hele Øyvassveien (til vei‐ende Øyvann) innenfor gitte økonomiske rammer – sommer og
vinter. Veilengden er ca 4.500 meter. Virksomheten kan gjennomføres ved innleie av ekstern
leverandør og ved dugnad blant medlemmene.
Foretaket skal sørge for finansiering av veglagets drift gjennom innkreving av kontingent fra
veglagets medlemmer, gjennom bidrag fra andre berørte grunneiere/grunneierlag og gjennom
tilskudd fra kommunen.
Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir stående i
virksomheten.

4.

Medlemskap

Medlemmer er grunneiere, festere og andre rettighetshavere som er avhengig av Sandemarkveien
fra X Blåfjellveien og Øyvassveien for adkomst til sin eiendom eller for å ivareta sine rettigheter.
Medlemskap er bundet og følger eiendommen/rettigheten. Ingen grunneier/rettighetshaver kan fri
seg fra medlemskap uten at alternativ adkomst påvises og faktisk nyttes.
Én hjemmel/festerett gir rett til 1 andel. Dersom det er flere hjemmelshavere til en eiendom, skal det
utpekes en ansvarlig. Hjemmelshaver med flere ubebygde eiendommer har som hovedregel bare rett
til en andel.
Dersom andre grunneierområder/grunneiere ønsker å bli medlem i Veglaget, forhandles det om
dette i hvert enkelt tilfelle. Eventuell betaling til veglaget for å få del i samvirkeforetaket forhandles
det tilsvarende om.
Som nye medlemmer kan tas opp grunneiere som ønsker tilknytning til vegen. Styret avgjør slike
medlemsopptak. Slike medlemmer kan melde seg ut av laget så sant fast bruk samtidig opphører.

5.

Andelsinnskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr 1.000 i andelsinnskudd.
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Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
Andelsinnskudd skal ikke forrentes.
Ved utmelding (jfr. dog §4) har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

6.

Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke
besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv
bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:






7.

Godskriving av foretakets egenkapital
Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

Styre og daglig drift

Foretaket skal ha et styre med minst 3 og høyst 5 medlemmer samt høyst 2 varamedlemmer.
Grunneierlag, hytte‐/velforeninger og næringsinteresser skal være representert i styret.
Styret står for den daglige driften av foretakets virksomhet. Det tilsettes ikke daglig leder.
Foretakets signatur tegnes av styreleder og et styremedlem i fellesskap
Styret skal:
•

•
•
•
•
•

•

lede driften av vegen herunder sørge for forsvarlig vedlikehold sommer og vinter, gjøre avtaler
om sommer‐ og vintervedlikeholdet, sette i verk nødvendig arbeid for å utbedre skader eller
hindre at skader utvikler seg,
legge frem for årsmøtet årsmelding og revidert regnskap for siste året, samt legge frem
arbeidsplan og budsjettforslag for kommende år,
kreve inn vegavgifter,
innkalle til årsmøte,
treffe beslutninger om bruken av vegen, herunder teleløsningsrestriksjoner, og treffe nødvendige
tiltak for å hindre trafikkulykker og skade på vegen,
treffe tiltak for ønsket trafikk‐ og ferdselsadferd, sørge for varsler, merking og skilting, arbeide
for en målsetting om at vegen skal fylle sin funksjon adkomst for medlemmene/brukerne, samt
adkomst til mark og fjell for friluftsfolk uten fast tilknytning til distriktet,
holde register over medlemmene/brukerne, og beslutte opptak av nye medlemmer/brukere.

Forøvrig har styret de arbeidsoppgaver som fremgår av en til hver tid gjeldende samvirkelov‐
Styret skal samarbeide med Skånland kommune om tilrettelegging for allmenn ferdsel.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har
styrelederen dobbeltstemme.
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8.

Årsmøte

Årsmøte avholdes en gang årlig, normalt i april, og ellers når styret eller ¼ av medlemmene krever
det. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 1 måneds varsel. Saklista skal være tilgjengelig for
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i
hende senest 2 uker før møtet.
Beslutninger i årsmøtet treffes som hovedregel med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver
andelseier har kun en stemme. Andelseier kan la seg representere ved fullmakt. Ingen kan møte med
fullmakt fra mer enn en andelseier.
Ved stemmelikhet på årsmøtet har møteleder dobbeltstemme unntatt ved valg. Dersom møteleder ikke
har stemmerett, anses det forslag han slutter seg til å være vedtatt. Ved valg avgjøres stemmelikhet ved
loddtrekning.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:











9.

styrets årsmelding, regnskap, samt arbeidsplan og budsjett for neste år,
fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte,
vedta medlemskontingent,
innkomne saker,
velge revisor og styremedlemmer med vararepresentanter,
vedta større utbedringer og omlegginger eller nyanlegg av vegen,
gi styret fullmakt til nødvendig låneopptak,
gi styret fullmakt til større investeringer i utstyr,
treffe beslutninger om totalvedlikeholdet,
treffe andre prinsipielle beslutninger som vedrører driften av vegen.

Valgkomité og valg

Valgkomiteen har 3 medlemmer og konstituerer seg selv. Valgkomiteen har til oppgave å fremme
innstilling til årsmøtet i saker om valg til styret og til revisorer. Valgkomiteens innstilling skal foreligge
før innkalling til årsmøtet sendes ut.

10.

Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sitt innestående på medlemskapitalkonti dersom
det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få
utbetalt renter på medlemskapitalkonti.
Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål. Med dette
menes at gjenværende midler fortrinnsvis skal gå til samferdselsformål, og /eller annen infrastruktur
som kommer allmennheten til nytte i området tilsluttet vegen.

11.

Tvister

Avgjørelser som styret treffer ovenfor det enkelte medlem kan klages inn for årsmøtet.
Tvist som gjelder årsmøtets fastsetting av medlemskontingent og annen avgift kan medlemmene
bringe inn til prøving for skjønnsretten etter veglovens regler.
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Øvrige tvister avgjøres innenfor det alminnelige rettsapparat, hvis ikke partene enes om voldgift.
12.
Vedtektsendringer
Endring av disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte. I innkallingen skal det gå fram hva forslaget
til vedtektsendring går ut på.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles
strengere krav jf. Samvirkelova § 54.

