VEDTEKTER
§1: Lagets navn og organisasjonsform.
Lagets navn er Norsk Charolais (NCH). Norwegian Charolais Association. Laget skal være
medlem av International Federation of Charolais Cattle Breeders Association og TYR.
Laget er organisert ved personlig medlemskap, varierende medlemstall og varierende
kapital.
§2: Formål.
Lagets formål er å fremme økonomisk kjøttproduksjon på storfe av charolaisrasen og
krysning med denne. Formålet søkes fremmet ved å arbeide for økning av tilvekst og
slaktevekt pr. dyr og forbedring av kjøtt- og spisekvaliteten.
Det er styrets ansvar å sørge for at sæd av egnede charolaisokser til kunstig inseminasjon er
tilgjengelig til enhver tid over hele landet. Kriterier gitt i den til enhver tid vedtatte avlsplan for
laget skal danne grunnlaget for utvelgelse av seminokser. Okser som gir høg frekvens av
fødselsvanskeligheter skal ikke anvendes med lagets godkjennelse.
§3: Metoder.
Til gjennomføring av formålsparagrafen vil laget gå inn for bruk av charolaissæd etter
følgende metoder:
1. Bruksdyrkrysning. Denne metoden tar sikte på produsenter som driver med
mjølkeproduksjon, men som samtidig vil øke slaktevekten på kalvene gjennom krysning med
charolais og i buskaper med sjølrekrutterende kjøttproduksjon basert på krysningsdyr.
2. Renavl. Laget vil fremme og samordne interesser for avl av charolaisfé, både for å dekke
det innenlandske behovet og for eksport. Avlsarbeidet omfatter livdyr så vel som sæd og
embryo. Seleksjon av avlsdyr anses som en viktig oppgave for laget. Laget stambokfører
avlsdyr gjennom TYR.
Stambokføringen skal skje etter de til enhver tid gjeldende "Retningslinjer for registrering,
stambokføring og blodtyping av kjøttfé" vedtatt av TYR.
§4: Medlemskap.
Alle som driver med charolaisfé eller kjøper charolaissæd kan bli medlemmer av laget. Styret
har anledning til å innvilge medlemskap i spesielle tilfeller der ovennevnte krav ikke er
oppfylt. Innmelding skjer direkte til laget eller til TYR sentralt.
Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på lagets årsmøte, hvert medlem
en stemme. Stemmerett kan ikke overdras og kan kun utøves med personlig fremmøte.
Medlemskapet varer kun så lenge kontingenten er betalt. Medlemskap kan opphøre på to
måter: Enten ved skriftlig oppsigelse til styret eller ved manglende betaling av kontingent.
Alt mellomværende mellom lag og medlem må være oppgjort før utmelding kan finne sted.
Uttredende medlemmer har ingen krav i lagets eiendom.
Medlemmer plikter å gi de opplysninger til styret eller lagets tjenestemenn som måtte kreves
for deres egne besetninger.
For lagets forpliktelser hefter bare dets eiendeler.
Medlemmer som ikke retter seg etter lagets vedtekter eller reglement kan av styret fratas
medlemskap.

§5: Lagets organer.
1. Årsmøte.
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og velger formann og det øvrige styret, i alt 5
medlemmer. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Skriftlig
innkallelse vedlagt saksliste, årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling,
samt innkomne saker og forslag til vedtektsendringer skal skje med minst 3 ukers
varsel. Innkalling kan også skje på annen måte, for eksempel via lagets hjemmeside. Saker
som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
* Styrets årsberetning og revidert regnskap
* Fastsette medlemskontingent
* Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende år
* Styrets forslag til budsjett for kommende år
* Innkomne forslag samt saker som Styret ønsker behandlet på årsmøtet, herunder
vedtektsendringer
* Valg
- formann – ved skriftlig valg – for ett år av gangen
- erstatning for de styremedlemmer som er på valg
- to varamedlemmer for ett år av gangen
- to medlemmer til å underskrive protokoll sammen med lagets leder
- to revisorer for ett år
- tre medlemmer av avslutvalget – se §5 pkt. 2
- valgkomité bestående av tre medlemmer. Velges for tre år, dog slik at ett medlem
går ut hvert år. Det medlem som har sittet lengst er komiteens formann og
forestår valgene på årsmøtet
Formann fra siste periode er årsmøtets ordstyrer. Dersom det ved avstemming blir
stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme, dog ikke ved valg av tillitsmenn, som avgjøres
ved loddtrekning.
Styremedlemmer velges for to år om gangen.
Styret konstituerer seg selv. Styret kan engasjere ekstern sekretær og regnskapsfører,
fastsette disses godtgjørelse og avgjøre om de skal ha talerett på årsmøte og styremøte.
Styret, eller minst 50% av medlemmene, kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Møtet skal
kunngjøres forsvarlig to uker før det holdes. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker
som er nevnt i innkallelsen.
2. Avlsutvalg. Skal bestå av tre medlemmer med funksjonstid tre år. Medlemmer i
avlsutvalget velges uavhengig av valget av styret i laget. Avlsutvalgets formann skal velges
av årsmøtet i særskilt valg. Lagets ansatt bistår avlsutvalget i dets arbeid.
Mandat: Fastsettes av styret.
Formann i avlsutvalget: I samarbeid med lagets ansatt forbedrede saker som har med
avlsutvalget i laget å gjøre.
Informere om og diskutere saker som pågår i TYRs avlsutvalg og avlsutvalget i NCH.
3. Ansatt i laget kan ikke inneha styreverv, men har møteplikt på styre- og avlsutvalgsmøter
§6. Voldgift.
Tvister mellom laget og noen av dets medlemmer søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke
lykkes avgjøres de av en voldgiftsnemnd bestående av tre medlemmer. Hver av partene
oppnevner sitt medlem og formannen oppnevnes av styret i TYR.

§7. Vedtektsendring.
Bare årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene. Forslag til endringer må stå i innkallingen til
møtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de som møter og har stemmerett på årsmøtet.
§8. Oppløsning.
Avlslaget kan oppløses av årsmøtet. Forslag om oppløsning av laget skal gjøres kjent ved
skriftlig innkalling til årsmøtet med vanlig innkallingsfrist. Det kreves 2/3 flertall ved første
gangs behandling og simpelt flertall ved det påfølgende årsmøte for gyldig vedtak. Det
kreves dermed to årsmøter før laget kan oppløses.
Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning treffer beslutning om bruken av lagets eiendom.
Denne kan bare brukes til formål som fremmer lagets storfehold.

