
ÅRSMØTET FOR DRIFTSÅRT 2016. 

Forslag til endring av VEDTEKTER FOR IBESTAD VASSVERK SA 

 

Vedtektenes pkt 4.  

Vedtektenes pkt 6. Styre og daglig leder. Endres til: 
 1. avsnitt Styret nedsetter valgkomite med 3 medlemmer som skal fremlegge forslag på 
   valgbare medlemmer til styret på årsmøtet. De som foreslås må ha gitt sitt 
   samtykke. 
   Medlemmer foreslås slik at det skjer kontinuerlig rullering av verv. 
    Styret skal bestå av 5 medlemmer.  Årsmøtet velger medlemmene  
   for 2 år av gangen. Av de valgte medlemmer velger årsmøtet leder og  
   nestleder for ett år av gangen. Det er anledning til gjenvalg, men  
   vedkommende kan kreve seg fritatt for like lang tid som personen har fungert. 

 2. avsnitt Årsmøtet velger også 3 vara-medlemmer som rangeres fra 1 til 3, for 1 år ad 
   gangen    

 3.. avsnitt Foretaket skal ha daglig leder som leder foretakets tekniske og   
   økonomiske drift, slik som styret bestemmer. 
   Styret har den overordnede ledelsen av den totale driften av foretaket.  
   Kontakten med daglig leder skal ivaretas av styreleder, etter vedtakene som 
   årsmøtets og styret har gjort. 

Vedtektenes pkt 7. Ordinært årsmøte 

 1. , 2. og 3. avsnitt som før. 

 4. avsnitt På det ordinære årsmøtet skal følgene saken behandles og avgjøres: 
   1. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap, herunder disponering av 
       årsoverskudd. 
   2. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor. 
   3. Godtgjørelse til styremedlemmer herunder også leder og nestleder  
        samt varamedlemmer fastsettes av årsmøtet. 
   4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. 

 Vedtektenes pkt. 7 skal for øvrig ikke endres. 

  

Nytt punkt i vedtektene: 
Pkt. 12. Utestenging: 
 En medlem kan ved skriftlig melding stenges ute fra foretaket når medlemmet har krenket 
foretaket ved vesentlig mislighold, eller når tungtveiende grunner ellers tilsier utestenging.. 
Vedtektene kan fastsette at utestenging også skal kunne skje dersom en medlem ikke har omsetning 
med foretaket i en periode på minst ett år. 
 Styret gjør vedtak om utestenging. Den som er stengt ute, kan kreve at styret legg vedtaket 
fram for årsmøtet. Kravet må være satt frem innen en måned etter at medlemmet tok imot skriftlig 
melding med opplysning om utestengingen og om fristen for å kreve vedtaket lagt frem for årsmøtet. 
Kravet har utsettende virkning. 
 Bestemmelsen om økonomisk oppgjør ved utmelding gjelder tilsvarende som ved utestenging. 
Vedtektene kan fastsette at et medlem skal ha mer begrensede økonomiske rettigheter ved utestenging 
enn ved utmelding. 



 Kompetansen til styret etter andre ledd skal kunne legges til et annet organ. Vedtektene kan 
fastsette at krenkelse av foretaket kan medføre andre reaksjoner enn utestenging. 
(Samvirkeloven, sist endret LOV-2015-04-10-17 fra 01.01.2016.) 

 

Endring av vedtektene tas opp som egen sak på  årsmøtet 22.05.2017, og deretter på ekstraordinært 
årsmøte slik som vedtektene bestemmer.  

 

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte. Alle anmodes om å møte. 
 

Dette møtet berammes til :_____________________________  
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