VEDTEKTER
FOR
TYR – Hålogaland
§ 1: LAGET
TYR-Hålogaland er lokallag for storfekjøttprodusenter som er direkte tilsluttet TYR sentralt
med sitt personlige medlemskap. Laget har vekslende medlemstall, kapital og begrenset
ansvar.
§ 2: FORMÅL
Laget har til formål å fremme storfekjøttproduksjon i sitt område, samt arbeide for
medlemmenes interesser. Lokallaget skal gjennomføre faglige og sosiale aktiviteter for sine
medlemmer som styrker Norsk storfekjøttproduksjon i tråd med overordna planer knyttet til
lokale og sentrale arbeidsmål fastsatt i årsmøtene. Aktivitetene gjennomføres med mest mulig
geografisk spredning i sitt område.
§ 3: MEDLEMSKAP
Alle storfekjøttprodusenter kan bli medlem i Tyr, og vil automatisk knyttes opp mot
lokallaget. Medlemskapet varer bare så lenge medlemskontingenten er betalt, og inntil 2
personer kan inneha ett medlemskap. Ved avstemming gjelder en stemme pr. medlemskap
Andre personer/organisasjoner med spesiell interesse for storfekjøttproduksjon og som derfor
har nytte av medlemskap kan bli medlem. Slikt støttemedlemskap kan tilbys til de som ikke er
tilskuddsberettiget i produksjonssammenheng, og slikt medlemskap gis ikke rett til tillitsverv.
§ 4: RETTIGHETER, PLIKTER OG ANSVAR
Medlemmene har rett til å benytte seg av de tjenester laget kan tilby. Medlemmene plikter å
rette seg etter disse og TYRs vedtekter, samt vedtak som er gjort i årsmøtene sentralt og
lokalt, samt å påta seg de oppgaver som laget ber om.
§ 5: ÅRSMØTET
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og består av lagets medlemmer. Årsmøtet holdes innen
medio februar og innkalles med 14 dagers varsel. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må
være styret i hende senest 7 dager før møtedato.
Saksliste for årsmøte skal inneholde følgende punkter:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av referent
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll.
4. Godkjenning av årsmelding
5. Revidert regnskap fra siste år og budsjett for kommende år.
6. Styrets forslag til arbeidsplan for kommende år.
7. Innkomne saker
8. Valg av leder for 1 år.
9. Valg av styremedlemmer med funksjonstid 2 år.
10. Valg av 3 vararepresentanter i nummeret rekkefølge for 1 år.
11. Valg av medlem til valgkomiteen med funksjonstid 3 år.
12. Valg av varamedlem til valgkomiteen for 1 år.
13. Valg av revisor for 1 år.
Valg av leder og styremedlemmer skal skje skriftlig, hvis noen i årsmøtet krever det.

§ 6: STYRET
Styret består av styreleder pluss 4 medlemmer med 3 vararepresentanter. Styreleder velges for
et år og styremedlemmene for 2 år av gangen.
Styret konstituerer seg selv, og det lages en møteplan for kommende år.
Styret kan ha sekretær utenom laget
Det føres møteprotokoll.
§ 7: UTMELDING
Utmelding av laget må sendes styret innen utgangen av november. Alt mellomværende
mellom laget og medlem må være oppgjort før utmelding kan skje. Medlemmer som går ut av
laget har ikke krav på noe av lagets eiendeler.
§ 8: TVISTER
Styret kan ekskludere medlemmer som går fram på en slik måte at det er til skade for laget.
§ 9: VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av disse vedtektene kan gjøres på årsmøte med 2/3 flertall av de som møter og har
stemmerett gjennom gyldig medlemskap. Forslag om endring av vedtektene må være sendt
styret innen 1. november. Det må stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen går ut på.
§10: GODTGJØRELSER
Fastsettelse og endringer i godtgjørelse av styret skal vurderes av valgkomiteen årlig.
Styremedlemmer og medlemmer som pålegges omfattende arbeid for laget kan påskjønnes for
dette.
§ 11: OPPLØSNING AV LAGET
Det årsmøtet som vedtar å oppløse laget skal også bestemme hvordan lagets eiendeler skal
brukes. Oppløsning av laget kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de som møter og har
stemmerett gjennom gyldig medlemskap.
§ 12: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene eller minst 3 av
styremedlemmene krever det. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som er nevnt i
innkallingen behandles.

