
Vedtekter 
V E D T E K T E R 

for 

Sirdalsløyper SA 

 

 

§ 1 

Foretaket 

Sirdalsløyper SA, er et samvirkeforetak med begrenset deltakeransvar.  

Medlemmer i foretaket kan være: 

● Foretak med hele eller deler av sin virksomhet innen turistnæringen i Sirdal  

● Grunneiere og grunneierlag 

● Utbyggere 

● Sirdal kommune 

● Velforeninger, veilag og tilsvarende organisasjoner for hytteeiere 

● Idrettslag, friluftsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner 

 

Medlemskap kan bare tildeles de som har tilknytning til området Fidjeland – Ousdal, og som kan få 

sine interesser ivaretatt av foretaket.  

Definisjoner:  

Område Fidjeland – Ousdal: Gnr. 3,5,6,7,8,9,10,11,13,19,20 og 21. 

Grunneiere: Eiere av eiendommer over 50 daa 

Velforeninger og veilag: Velforeninger og veilag som er registrert i Brønnøysundregistrene. 

 

 

§ 2 

Foretakets forretningskontor 

Foretaket har sitt forretningskontor i Sirdal kommune. 

 

 

§ 3 

Formål 

● Foretaket har ikke erverv til formål.  

● Foretaket skal ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser ved å: 

o vedlikeholde og utvikle fellesgoder som langrennsløyper, stier, tur- og sykkelveier, 

samt å eie og drive anlegg til bruk for rekreasjon, idretts- og fritidsaktiviteter i 

området. Dette omfatter også informasjonstiltak som skilting, utarbeiding av kart mv. 



o legge til rette for å utvikle et godt aktivitetstilbud. 

o samarbeide med tilstøtende områder og aktører når dette er nødvendig eller 

hensiktsmessig.  

o være høringsinstans i offentlig saksbehandling som har med Fidjeland – Ousdal -

området å gjøre.  

 
 

 
§ 4 

Medlemskap og medlemskontingent 

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Medlemskap forutsetter kjøp av en medlemsandel 

pålydende kr. 5.000,-. Foretak og virksomheter med samme eierskap kan kjøpe flere andeler, men 

kan maksimalt representere 15 % av stemmene på årsmøtet. En sammenslutning har samme 

eierskap hvis samme eier direkte eller indirekte innehar mer enn 50 % av stemmene i 

sammenslutningen.  

Alle medlemmene skal betale en årlig medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet. Årsmøte kan 

fastsette at medlemskontingenten skal være forskjellig for de ulike grupper av medlemmer. Ved 

utmelding skal kontingenten betales fullt ut i utmeldingsåret.  

Dersom et medlem ikke betaler medlemskontingent to år på rad, kan styret ekskludere 

vedkommende fra foretaket etter reglene i samvirkeloven § 23 og vedtektene § 14. 

 

 

§ 5 

Andelskapital 

Hvert medlem skal tegne minst én andel på kr 5.000,-. Styret fører protokoll over medlemmer og 

andeler etter samvirkeloven § 18.  

Andelene skal ikke forrentes. 

 

 

§ 6 

Anvendelse av årsoverskudd 

Årsoverskudd skal i sin helhet benyttes til foretakets videre virksomhet. Årsoverskudd kan ikke deles 

ut til medlemmene som etterbetaling eller på annen måte.  

 

 

§ 7 

Medlemmenes rettigheter og plikter 

Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtektene, 

beslutninger av foretakets organer og retningslinjer for driften av foretaket. 

 

 



§ 8 

Foretakets organer og myndighetsområder 

1. Styre 

Foretaket ledes av et styre. Foretakets firma tegnes av styremedlemmene i fellesskap eller av 

lederen og ytterligere ett styremedlem. Årsmøtet velger styremedlemmene blant foretakets 

medlemmer. Styret skal bestå av én leder og minimum 5 og maksimum 9 styremedlemmer med 

personlige varamedlemmer.  

 

Styret skal settes sammen på følgende måte: 

● To styremedlemmer fra turistnæringen i Fidjeland - Ousdal-området, hvorav 1 representant 

fra Sirdalsferie AS. 

● To styremedlemmer fra grunneierlagene og grunneierne. 

● To styremedlemmer fra utbyggerselskapene. 

● To styremedlemmer fra velforeninger, veilag eller tilsvarende (hytteeiere) 

● Ett styremedlem fra Sirdal kommune.  

● Ett styremedlem fra idrettslag, friluftsorganisasjoner eller tilsvarende  

 

I den utstrekning det ikke er medlemmer fra en eller flere av de nevnte grupperingene i 
foretaket, skal årsmøtet ta stilling til om antall styremedlemmer skal reduseres eller om 
de aktuelle styreplassene skal fordeles på de øvrige grupperingene.  

 

Styrets leder velges særskilt og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Valgperioden er ett år for styreleder og to år for styremedlemmer, samt personlige 

varamedlemmer.  

Styret har ansvar for forvaltningen av foretaket, og skal sørge for en forsvarlig organisering av 

virksomheten. Styret forbereder årsmøtet og forbereder andre medlemsmøter etter behov. 

Styret fører protokoll fra sine møter, jf. samvirkeloven § 91.  

Det skal velges en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomitèen velges for 2 år.   

Styret kan meddele prokura.  

2. Årsmøte 

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted senest i desember. Forslag til 

årsmøtet må foreligge 4 uker før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal foreligge innen to uker 

før årsmøtet; se likevel samvirkeloven § 47.  

Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene, med 

mindre noe annet følger av vedtektene eller samvirkeloven. 

Hvert medlem har kun én stemme selv om vedkommende har flere andeler. Det er anledning 

til å møte med inntil én fullmakt og stemme for denne. Det må i tilfelle foreligge datert og 

underskrevet fullmakt som bare gjelder for dette årsmøtet.  

Hver medlemstype etter § 1 andre ledd kan stemme for maksimalt 30 % av stemmene, og 

medlemmer med samme eierskap etter § 4 første ledd kan stemme for maksimalt 15 % av 

stemmene.  



 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

b) Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

c) Styrets årsberetning. 

d) Regnskap og budsjett. 

e) Fastsetting av arbeidsplan for kommende år. 

f) Fastsettelse av medlemskontingent 

g) Andre innkomne saker.  

h) Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitè. 

i) Valg av styreleder. 

j) Andre valg ifølge instruks m.m. 

 

3. Ekstraordinært årsmøte 

Når minst 1/10 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært 

årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde 

sakspapirer til de saker som ønskes behandlet.  

 

 

§ 9 

Daglig ledelse 

Styret kan tilsette daglig leder eller leie denne tjenesten av andre. Vedkommende skal forestå den 

daglige ledelsen innenfor de retningslinjer og pålegg som styret gir.  

Ved leie av denne tjenesten skal Sirdalsferie AS ha førsteprioritet, dersom selskapet har ressurser og 

kompetanse tilgjengelig, samt kan tilby markedsmessige betingelser.  

 

 

§ 10 

Overdragelse av medlemskap og andeler 

Medlemskap og tilhørende andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.  

Medlemskap og tilhørende andeler som ligger til fast eiendom, kan likevel overdras sammen med 

den faste eiendommen.  

 

 

§ 11 

Utmelding 

Et medlem kan si opp sitt medlemskap med 3 måneders skriftlig varsel.  

Ved opphør av medlemskap skal andelene ikke tilbakebetales.  

 



 

§ 12. 

Finansiering 

Driften av foretaket finansieres slik: 

● Innbetaling av medlemsandeler 

● Medlemskontingent 

● Årlig frivillig bidrag fra fritidsboere, fastboende, dagsturister og næringsliv til fellestiltak 

● Forvaltning av midler fra utbyggingsavtaler i samråd med Sirdal kommune 

● Gaver, sponsormidler o.l.  

● Tilskudd fra offentlige instanser 

 

 
 

§ 13. 

Vedtektsendring 

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. 

Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller 

strengere flertallskrav. 

Bestemmelsene i vedtektene § 3, § 8 (2) første kulepunkt og § 9 kan bare endres med tilslutning fra 

4/5 flertall av avgitte stemmer.  

Bestemmelsene i vedtektene § 6, § 11 andre ledd og § 16 (2) kan bare endres med tilslutning fra alle 

avgitte stemmer.  

 

 

§ 14. 

Sanksjoner 

Styret kan ved skriftlig påbud ekskludere et medlem dersom vedkommende krenket foretaket ved 

vesentlig mislighold, eller når tungtveiende grunner for øvrig tilsier ekskludering, jf. samvirkeloven § 

23. 

Ekskludering fritar ikke for plikten til å betale medlemskontingent det året ekskluderingen finner 

sted. 

 

 

§ 15. 

Revisjon og regnskapsføring 

Det skal føres regnskap for foretaket i henhold til regnskapslovens bestemmelser.  

Regnskapsåret skal være 1. juli – 30. juni.  

Regnskapet skal revideres av registrert revisor dersom foretaket er revisjonspliktig etter revisorloven.  

 



§ 16. 

Oppløsning av foretaket 

Forslag om oppløsning av foretaket må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak 

om oppløsning av foretaket krever minst 4/5 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av 

medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på ekstraordinært årsmøte. Forslaget kan 

da vedtas med 4/5 flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede.  

Ved oppløsning av foretaket skal alle foretakets forpliktelser betales. Deretter skal foretakets midler 

anvendes til friluftsformål i Sirdal kommune. 

Vedtatt på stiftingsmøte dato: 17.08.2016 

Med tilhørende endringer fra ekstraordinært årsmøte: 27.10.2021 

 

 


