VEDTEKTER FOR TYR
Vedtatt på årsmøtet i Sarpsborg, 20.mars 2004, med endringer på årsmøtet i Kristiansund
12. mars 2008, Hamar 26. mars 2009, Tjøme 18. mars 2010, Stjørdal 17. mars 2011, Hurdal
21.mars 2012 og Hamar 21.mars 2013, Trondheim 20. mars 2014, Hamar 19. mars 2015, 22
mars 2017,19. mars 2018- endringer i årsmøte 19. mars 2019

§ 1. ORGANISASJON
TYR er en landsomfattende organisasjon for storfekjøttprodusenter. Medlemmene er tilsluttet
TYR ved personlig medlemskap gjennom fylkeslag og/eller raselag. Organisasjonen har
vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. For organisasjonens
forpliktelser hefter bare dens egne eiendeler.

§ 2. FORMÅL
TYRs formål er å sikre medlemmene konkurransekraft gjennom å:
• være tidsriktig og markedsorientert organisasjon som driver målrettet avl på aktuelle
kjøttferaser, basert på etiske prinsipper.
• drive målrettet arbeid for å sikre bærekraftig økonomiske rammebetingelser
• være en effektiv medlemsorganisasjon
• gjøre tilgjengelig fagkompetanse innen storfekjøttproduksjon på områdene
- drift
- fôr og fôring
- kjøttkvalitet

§ 3. MEDLEMSKAP
•
•

Alle tilskuddsberettigede storfekjøttprodusenter og foretak kan bli medlem.
Personer som eier eller representerer tilskudds berettiget storfekjøttproduksjon er
valgbare som tillitsvalgte.
Tidligere valgbare medlemmer som har sluttet med aktiv drift, er valgbare de 5
påfølgende år.
Medlemmer i TYR blir automatisk medlem i sitt fylkeslag
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
Enhver person/organisasjon med interesse for storfekjøttproduksjon, kan bli
støttemedlem. Disse kan ikke påta seg tillitsverv.
Medlemskap varer bare så lenge kontingenten er betalt.

•
•
•
•
•
•

§ 4. RETTER, PLIKTER, ANSVAR OG OVERTREDELSE
•
•
•
•
•

Medlemmer har rett til å nytte de tjenester organisasjonen til enhver tid yter.
Medlemmer plikter å rette seg etter vedtektene, årsmøte og vedtak som styret fatter,
og så langt som mulig, påta seg de oppgaver og verv som laget ber om.
Tillitsvalgte kan ikke selge storfesæd i Norge i konkurranse med TYR- Geno.
Om medlemskapet går ut, har det tidligere medlemmet ikke krav på noe av
organisasjonens eiendeler.
Medlemmer som bryter vedtektene eller som ikke retter seg etter styrets eller
årsmøtes vedtak, kan ekskluderes. Styret fatter sin beslutning etter at vedkommende
har fått anledning til å uttale seg.
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•
•
•

Vedtak om ekskludering kan ankes til årsmøte som treffer endelig vedtak.
Rase og fylkeslag skal drive sin virksomhet i tråd med lagets vedtekter. Styret har rett
og plikt til å iverksette tiltak overfor lag som ikke fungerer.
Medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning som er levendeimportert eller avkom etter
sæd/embryo som ikke har oppfylt Koorimps regelverk med tilleggskrav.
Brudd på dette kulepunktet fører til eksklusjon med følgende virkning fra vedtak er
fattet.
-

•

Levende import 10 år
Import av sæd / embryo 3 år.

Ekskluderte medlemmer har ikke krav på noen av organisasjonens eiendeler.

§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det består av:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

20 utsendinger fra fylkeslagene og 20 utsendinger fra raselagene, som fordeles slik:
- Utsendinger fordeles etter medlemsantallet. Medlemstallet per 31.12 året før
legges til grunn for utregningen.
- Et lag må ha minimum 25 medlemmer for å få retten til å ha utsending i årsmøtet.
Årsmøtets ordfører og varaordfører
Styret
Kontrollkomiteen, møter uten stemmerett.
Øvrige medlemmer i TYR har møte- og talerett, men ikke stemmerett i årsmøtet.
Invitasjon til årsmøte sendes skriftlig ved årsmøtets ordfører med minst 30 dagers varsel.
Innkalling med årsmøtedokumentene sendes årsmøteutsendinger senest 14 dager før
årsmøte. Med innkallingen skal følge; saksliste, årsmelding, regnskap og forslag fra
valgkomiteen. Årsmøtedokumentene skal være tilgjengelig på TYR hjemmeside før årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.
Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte når minst tre av styremedlemmene
eller minst 1/3 av årsmøteutsendingene forlanger det.
Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.
Ved avgjørelse av saker utenom personvalg, fattes vedtak med simpelt flertall.
Valg av styrets leder, styremedlemmer, nestleder og ordfører skal foregå skriftlig.
Også de øvrige personvalg skal foregå skriftlig hvis ikke årsmøtet enstemmig
bestemmer annet. Oppnår ingen av de foreslåtte kandidatene over halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer Står da
stemmetallet likt, avgjøres valget ved loddtrekning.
Ved stemmelikhet er ordførerens stemme utslagsgivende, unntatt ved personvalg
hvor reglene over gjelder.
Styret har ikke stemmerett ved votering over årsmelding og regnskap.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før
årsmøtet.

§ 6. ÅRSMØTETS SAKER
Sakslista for årsmøtet skal inneholde følgende punkter:
1.
Godkjenning av innkalling.
2.
Valg av to representanter til å underskrive protokoll.
3.
Styrets beretning siste år.
4.
Revidert regnskap fra siste år.
5.
Kontrollkomiteens rapport.
6.
Styrets forslag til arbeidsprogram.
7.
Fastsetting av kontingent.
8.
Valg av styreleder for ett år.

2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

Valg av styremedlemmer og vararepresentanter.
Valg av nestleder for ett år.
Valg av statsautorisert revisor.
Valg av ordfører og varaordfører for ett år.
Valg av medlemmer til valgkomite.
Valg av 1 medlemmer til kontrollkomiteen og 2 vara medlemmer
Valg av leder av kontrollkomiteen for ett år

Valg av leder og nestleder av valgkomiteen for ett år
Fastsettelse av godtgjørelse/honorar til tillitsvalgte etter innstilling fra
valgkomiteen.
Innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet.

§ 7. STYRET
Styret består av styreleder pluss 5 styremedlemmer med 4 vararepresentanter. Styreleder
velges for ett år og styremedlemmer velges for to år av gangen.. Det velges 4
vararepresentanter i nummerert rekkefølge 1 til 4.
Minst fire av styrets medlemmer, inkludert innkalte varamedlemmer, må være til stede for at
vedtak kan fattes.
Ved stemmelikhet i styret, har lederen dobbeltstemme.
Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett i styret.
Ordfører møter i styret når det er nødvendig for utførelse av ordførers oppgaver.
Styret arbeider etter instruks vedtatt i årsmøte.

§ 8. KONTROLLFUNKSJONEN
Kontrollkomitéen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge 1
til 2. Medlemmene velges for 3 år av gangen, slik at et medlem er på valg hvert år.
Varamedlemmer velges for et år.
Kontrollkomitéen arbeider etter instruks vedtatt i årsmøte.

§ 9. VALGKOMITÉ
Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer, og være geografisk sammensatt.
Medlemmer i komiteen velges med en funksjonstid på tre år og hvert år går det ut
henholdsvis to, to og ett medlem.
Leder og nestleder i valgkomiteen velges blant valgkomiteens medlemmer for ett år.
To varamedlemmer i nummerrekkefølge velges for ett år.

Tidligere medlemmer kan ikke gjenvelges før etter 3 år.
Valgkomitéen bør i sin innstilling til tillitsvalgte i organisasjonen ta hensyn til geografisk
representasjon i styre og utvalg.
Valgkomitéen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøte.

§ 10. AVLSRÅD
Avlsrådet består av 1 representant fra hvert av raselagene og 1 oppnevnt av styret.
I tillegg skal avlsrådet være representert med en person som har høy avlsfaglig kompetanse
fra Universitet eller Høyskole.
Det bør også være en representant fravaremottakene KLF og Nortura.
Leder velges av avlsrådet for et år om gangen.
Avlsrådet arbeider etter instruks fra styret.

§ 11. LEDERSAMLING
Det arrangeres en ledersamling årlig, der fylkeslagslederne og raselagslederne deltar.
Styret kan også arrangere samlinger for rase/ eller fylkeslagslederen når de finner dette
nødvendig. Ledersamlingen skal benyttes til intern kommunikasjon, kompetanseoppbygning
og til diskusjon om rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget.

3

§ 12. ØKONOMIUTVALG
Styret skal oppnevne et økonomiutvalg som skal arbeide med økonomiske problemstillinger
innen storfekjøttproduksjonen.

§ 13. TVISTER
Tvister som oppstår mellom organisasjonen og noen av dets medlemmer avgjøres ved
voldgift. Hver av partene oppnevner sitt medlem i voldgiftsnemnda. Et tredje medlem i
voldgiftsnemnda, som også er nemndas formann, skal oppnevnes av Det Kongelige Selskap
for Norges Vel.

§ 14. ENDRING AV VEDTEKTER
Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertall.
Forslag til endringer i vedtektene må frammes skriftlig til styret innen utgangen av november.
Vedtektsendringene gjelder når årsmøte har godkjent endringene.

§ 15. OPPLØSNING AV LAGET
Forslag om oppløsning av organisasjonen behandles som ved vedtektsendringer.
Oppløsning krever minst 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter.
Dersom der blir vedtatt å oppløse organisasjonen, må det endelige årsmøte også vedta
hvem som skal overta eiendeler og midler.
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