
Vedtekter for TYR Østfold 

Godkjent av årsmøtet TYR Østfold 04.12.2017. 

§1. Organisasjon 

TYR Østfold er en lokal organisasjon for storfekjøttprodusenter. Medlemmene er 
tilsluttet fylkeslaget ved personlig medlemskap. Organisasjonen har vekslende 
medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. For organisasjonens 
forpliktelser hefter bare dens egne eiendeler. 

§2. Formål 

TYR Østfolds formål er å sikre medlemmene konkurransekraft gjennom å: 

• Løfte kunnskap og interesse for storfekjøttproduksjon i Østfold gjennom                       
medlemsmøter med faglige innlegg. 

• Komme med innspill til Tyr sentralt og økonomi. 

• Delta i samlinger organisert av TYR sentralt og Østfold Bondelag i forbindelse 
med jordbruksforhandlingene for å styrke medlemmenes økonomi. 

§3. Medlemskap 

• Alle tilskuddsberettigede storfekjøttprodusenter og foretak kan bli medlem. 

• Personer som betaler fullt medlemskap er valgbare som tillitsvalgte. 

• Medlemmer velger selv om de vil være medlem av raselag, og hvilke raselag 
de vil være medlem av. 

• Inntil to personer kan inneha et medlemskap, men ved stemmeavgivning 
gjelder én stemme pr. medlemskap. 

• Enver person/organisasjon med interesse for storfekjøttproduksjon, kan bli 
støttemedlem. Disse kan ikke påta seg tillitsverv. 

• Medlemskap varer bare så lenge kontingenten er betalt. 

§4 Årsmøtet 

      Årsmøtet er lagets høyeste myndighet.  

• Årsmøtet avholdes hvert år, innen 10. desember. 

• Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte når minst tre av 
styremedlemmene, eller 1/3 av TYR Østfolds medlemmer forlanger det. 

• Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. 

• Med innkallinga skal følge saksliste. 

• Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 



• Ved avgjørelse av saker utenom personvalg, fattes vedtak med simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

• Valg av styrets leder skal foregå skriftlig. Også øvrige personvalg skal foregå 
skriftlig, hvis ikke årsmøtet enstemmig bestemmer annet. 

• Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende en uke 
før årsmøtet. 

§5 Årsmøtets saker 

Sakslista for årsmøtet skal inneholde følgende punkter: 

1. Godkjenning av innkalling. 

2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll. 

3. Styrets årsberetning 

4. Revidert regnskap for siste år. 

5. Styrets forslag til arbeidsprogram. 

6. Forslag av egenandel til TYRs årsmøte 

7. Valg av styreleder for ett år. 

8. Valg av to styremedlemmer for to år. 

9. Valg av en vararepresentante for to år 

10.Valg av to revisorer for ett år 

11.Valg av tre medlemmer til valgkomite .Èn velges hvert år. 

12.Fastsettelse av godtgjørelse/honorar til tillitsvalgte etter innstilling fra 
valgkomiteen. 

13.innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet. 

§6 Styret 

Styret består av styreleder pluss fire styremedlemmer og to varamedlemmer. 

Sekretærfunksjonen ivaretas av en representant fra Nortura SA.  

Styreleder velges for ett år, og styremedlemmer for to år av gangen. 

Minst tre av styrets medlemmer må være tilstede for at vedtak kan fattes. 

Ved stemmelikhet i styret, har lederen dobbeltstemme. 

Styret arbeider etter instruks vedtatt av årsmøte. 

§7 Endring av vedtekter 

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte. 



Forslag til vedtektsendringer må fremmes skriftlig til styret innen seks uker før 
årsmøtet. 

Vedtektsendringene gjelder når årsmøte har godkjent endringene. 

§8 Oppløsning av laget 

Forslag om oppløsning av organisasjonen behandles som ved vedtektsendringer. 
Oppløsning krever minst 2/3 flertall av fremmøtte på etterfølgende årsmøte. 

Dersom det blir vedtatt å oppløse organisasjonen, må det endelige årsmøte også 
vedta hvem som skal overta eiendeler og midler. 

Notat for behandling i årsmøte 3/12-2018. 

Endring av vedtekter: 

§4, første kulepunkt, endres til : Årsmøtet i TYR Østfold avholdes  senest 4 uker 
før TYR sentralt’s årsmøte. 


