
VEDTEKTER FOR NORSK TIROLER GRAUVIEH FORENING 

Vedtatt på Norsk Tiroler Grauvieh`s årsmøte 30.01.1999. 

Endret på Norsk Tiroler Grauvieh`s årsmøte 20.01.2018 

§ 1. FORENINGEN 

Norsk Tiroler Grauvieh Forening er en organisasjon som driver med avl av Tiroler 

Grauvieh. Foreningens navn er forkortet til NTGF. 

Foreningen er organisert med personlig medlemskap og varierende medlemstall 

og kapital.  

§ 2. FORENINGENS FORMÅL  

Foreningens formål er å utnytte miljø- og naturgitte ressurser på en best mulig 

måte og fremme en markedsrettet og økonomisk produksjon på storfe av Tiroler 

Grauvieh-rasen og kryssing med denne rasen. 

Norsk Tiroler Grauvieh Forening skal jobbe med å spre kunnskap om Tiroler 

Grauvieh-rasen og dens muligheter innen norsk kjøttfeproduksjon, samt støtte 

avlsarbeidet med denne rasen. 

Formålet søkes fremmet ved å arbeide for en bevaring og bedring av rasens 

egenskaper med utgangpunkt i TYR og foreningens avlsmål. 

Det skal jobbes for at sæd av egnede Tiroler Grauvieh okser er tilgjengelig for 

semin over hele landet. Kun okser med gode arvemessige og bruksmessige 

egenskaper skal anvendes. Dette skal skje ved et samarbeide med andre 

organisasjoner om import av sæd, eventuelt gjennom testing og sædtapping av 

kvalifiserte Tiroler Grauvieh-okser i Norge. 

Foreningen skal formidle opplysninger om avl og omsetning til produsentene, samt 

test- og forsøksresultater til medlemmene. Dette kan skje gjennom TYR sitt 

medlemsblad og andre lignende publikasjoner. 

§ 3. ÅPEN STAMBOK 

NTGF følger de internasjonale regler for åpen stambokføring av Tiroler 

Grauvieh.  

§ 4. MEDLEMSKAP  

Alle som er interessert i Tiroler Grauvieh-fe, enkeltpersoner, lag, foreninger, 

bedrifter eller organisasjoner kan bli medlem av Norsk Tiroler Grauvieh 

Forening. Innmelding skjer til TYR.  



Medlem som går ut av foreningen har ikke krav på noe av foreningens eiendom. 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 

Alle medlemmer har stemmerett på foreningens årsmøte – hvert medlem én 

stemme. Stemmeretten kan kun utøves ved personlig frammøte. Lag, foreninger, 

bedrifter eller organisasjoner stemmer ved én representant som skal legitimere 

seg med skriftlig fullmakt. Stemmeretten kan ikke overdras. Avgjørelser skjer 

ved simpelt flertall. 

Medlemmer plikter å gi de opplysninger om deres egne besetninger som styret 

eller foreningens tjenestemenn måtte ønske. 

For foreningens forpliktelser hefter bare dets eiendeler. 

Medlemskap varer så lenge kontingenten er betalt.  

Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller reglement kan 

av styret fratas medlemskap. 

§ 5. RETTER PLIKTER OG ANSVAR  

Foreningen skal hjelpe til med råd og rettledning.  

Medlemmene har plikt til å rette seg etter vedtektene, årsmøtene og styrets 

vedtak, samt ta de oppgaver som foreningen ber om.  

Medlemmene har rett til å nytte seg av de tjenestene som foreningene kan yte. 

§ 6. FORENINGENS ORGANER  

Årsmøtet er øverste myndighet i foreningen. Årsmøtet blir kalt inn skriftlig med 

minst 30 dagers varsel og skal holdes innen utgangen av februar. Vedlagt 

innkallingen skal følge saksliste. Årsmelding og regnskap kan enten vedlegges 

innkalling eller deles ut på årsmøtet. 

Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 

Ved avgjørelse av saker utenom personvalg, fattes vedtak med simpelt flertall. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før 

avholdelsen av årsmøtet. 

 



Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av to representanter til å skrive under protokollen  

3. Valg av møteleder og sekretær 

4. Styrets årsmelding  

5. Regnskap  

6. Valg: 

 valg av leder  

 valg av styremedlemmer og varamedlemmer i rekkefølge 

 valg av valgkomité 

 valg av to revisorer 

 valg av representant til avlsutvalget i NKA 

Valg av leder skal være skriftlig hvis én krever det eller det er flere enn 

en kandidat. 

 

Valgkomiteen kommer med forslag til godtgjøring til styret. 

 

7. Fastsetting av medlemskontingent 

8. Styrets forslag til arbeidsprogram 

9. Innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet.  

Styret  

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Sekretær kan bli utnevnt av 

styret og kan komme utenfra foreningen; i det tilfellet har sekretæren rett til å 

tale på styre- og årsmøtet, men har ikke stemmerett. Leder velges for ett år, 

styremedlemmene for to år. To styremedlemmer blir trukket ut første året av 

valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv. Styret skal lede virksomheten av 

foreningen etter de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet. Styret skal føre 

møteprotokoll og ha møte så ofte formannen finner det tjenlig, eller når minst to 

styremedlemmer krever det. 



Valgkomité  

Valgkomiteen består av 2 medlemmer som ikke sitter i styret. Lengstsittende 

medlem er leder. Valgkomiteen kommer med forslag til leder, styremedlemmer, 

revisor og godtgjøring til styret. 

Avlsutvalg  

Styret fungerer som avlsutvalg. 

§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte når 1/3 av medlemmene eller tre 

styremedlemmer krever det. Møtet skal kunngjøres forsvarlig to uker før det 

holdes. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i 

innkallelsen. 

§ 8. VOLDGIFT  

Tvister mellom foreningen og noen av dets medlemmer søkes løst i minnelighet. 

Hvis dette ikke lykkes avgjøres de ved voldgift. Hver av partene oppnevner sitt 

medlem og lederen oppnevnes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.  

§ 9. ENDRING AV VEDTEKTER  

Endring av vedtekter kan gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall av de som møter 

og har stemmerett. Framlegg om endring av vedtektene må være styret i hende 

to måneder før årsmøtet skal holdes. 

§ 10. OPPLØSNING  

Foreningen kan oppløses av årsmøtet. Forslag om oppløsning av foreningen skal 

gjøres kjent ved skriftlig innkalling til årsmøtet ved vanlig innkallingsfrist. Det 

kreves 2/3 flertall ved to etterfølgende årsmøter for gyldig vedtak.  

Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning treffer beslutning om bruken av 

foreningens eiendom. Denne kan bare brukes til formål som fremmer landets 

storfehold.  

 


