
 
 
 
 

Til opplysning: Rød skrift med strek over foreslås endret/strøket. Det som er 
markert med gult foreslås tatt inn isteden.  
 

 
 
 
 

Forslag til  
V e d t e k t e r  

  
for  

Etna grunneierlag  SA 

  
TON GRENSE - HØLJARAST  

  
 
Forord: Samvirkeforetaket Etna Grunneigarlag SA består av det som tidligere het Etna 
Grunneigarlag. Foretaket ble vedtatt endret til samvirkeforetak i 2020 som følge av 
krav om organisasjonsnummer. I denne forbindelse ble også kapitalen til 
grunneigerlaget overført til Etna grunneigarlag SA 
 
§ 1  
Samvirkeforetaket Etna grunneigarlag SA (i disse vedtekter kalt foretaket) er 
en samling av grunneiere og rettighetshavere langs Etna fra Høljarast til Ton 
sogn grense.  
 

             
§ 2  
 Foretaket har som formål å samle grunneierne og rettighetshaverne langs 
vassdraget for på samvirkemessig grunnlag å ivareta de næringsinteresser som er 
knyttet til vassdraget. Det gjelder f.eks. fremme av fiske og eventuelt salg av 
sportsfiske, regulering av motorferdsel, regulering av friluftsarealer og 
kraftverksreguleringer.  
I sitt arbeid skal foretaket søke å tilgodese såvel grunneiernes interesser som de 
interesser den ikke jordeiende befolkning har i å drive fiske og friluftsliv.  
  
§ 3  
For å fremme foretakets formål kan foretaket slutte seg til andre samarbeidsorgan, i 
og utenom kommunen, fylket eller annet samarbeidsorgan for større områder.  
  
§ 4  
Laget Foretaket er i forretningsmessig henseende et andelslag et samvirkeforetak 
med vekslende kapital og medlemstall.  
Hvert medlem får en andel pr. påbegynt 100 meter strandlinje som han gir laget 
foretaket disposisjonsrett over. I de tilfeller en annen enn grunneieren har 
fiskerett til vassdraget, blir antall andeler for vedkommende strekning å dele likt 
mellom grunneier og fiskerettshaver.  



Det utstedes andelsbrev til hvert medlem med avgivelse av antall 
andeler. Andelsbrevet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles 
fra denne.  
Utbytte utdeles med like stort beløp på hver andel.  Det skal per dags dato ikke 
betales ut utbytte til andelshaverne. Dette tas opp igjen til vurdering ved eventuell 
betydelig inntektsøkning. Da bør det også gjøres en vurdering av hva som kan 
være en rettmessig fordeling av inntektene. Går et sameie inn som medlem, får 
sameiet utbytte i forhold til de andeler det disponerer. Fordelingen mellom 
sameieberettigede innbyrdes er laget uvedkommende.  

  
På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme uansett antall andeler. Er et sameie 
medlem, kan sameiget møte med en representant., har hvert enkelt av 
de sameieberettigede en stemme.  

Hvert medlem betaler et andelsinnskudd på kr 100 pr. andel. Andelsinnskuddet 
kreves inn når laget er konstituert. Medlemmene er ansvarlige for foretakets gjeld 
bare med andelsinnskuddet.  
Foretakets forretningskontor er i Etnedal kommune.  
Regnskapsåret følger kalenderåret.  
  
§ 5  
Innmelding i laget foretaket skjer ved undertegning av innmeldingserklæring.  
Det skal fremgå av innmeldingserklæringen hvilken 
disposisjonsrett laget foretaket får over medlemmets rettigheter.  
Alle innmeldinger skal godkjennes av styret for å være gyldige. Styret kan nekte 
medlemskap for eiere av småparseller og andre eiendommer som ikke har 
næringsinteresser knyttet til Jord- og skogbruk.  
Utmelding kan skje skriftlig med et års varsel til styrets formann. Styret kan forlenge 
medlemskapet for utmeldt medlem for så langt tidsrom som kreves for å avvikle 
forpliktelser som laget foretaket har tatt på seg i forbindelse med vedkommende 
eiendoms fiskerettigheter.  
Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets foretakets fonds eller 
eiendeler forøvrig.  
  
§ 6  
Laget Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer med to varamenn personlige 
varamenn. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.  
Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet har 
formannen dobbeltstemme.  
Styret skal i den utstrekning årsmøtet bestemmer blant annet:  
1. Inndele lagets område i høvelige fiskesoner.  
2. sørge for rasjonelt fiskestell, herunder fastsette regler for beskatning, 
fredningstider og fangstmetoder, samt anmelde ulovlig fiske på lagets område.  
3. ordne omsetningen av fiske gjennom arbeidsåret slik det er bestemt på 
årsmøtet. Det fremmes forslag for årsmøtet om hvor stor del av 
fellesinntektene som skal avsettes til grunnfond. ?? 
4. Engasjere seg i arealdisponeringssaker og andre reguleringssaker som 
berører medlemmene.  

5. I større reguleringssaker skal styret innhente årsmøtets samtykke før det treffer 
viktige avgjørelser.  



Sørge for effektiv administrasjon, herunder skaffe kontor, ansette forretningsfører, 
De skal velge oppsynsmenn og organisere frivillig dugnadsarbeid for 
medlemmene.  
6. Arbeide for god opplysning blant lagets foretakets medlemmer om fiske og 
fiskestell, reguleringssaker m. v.  

7. Arbeide for tilslutning til laget foretaket.  
8. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap.  
Når årsmøtet har fattet vedtak i en sak er styret bundet av dette. Forøvrig er styret 
bare bundet av lagets foretakets vedtekter.  
Det skal føres protokoll for styremøtene.  

  
§ 7  
Ordinært årsmøte skal holdes en gang hvert år.  

Rett til å delta i årsmøtet har bare andelseiere. Et medlem kan møte med skriftlig 
fullmakt og avgi stemme for et annet medlem, men ikke for flere. En person innenfor 
et medlems husstand kan møte med skriftlig fullmakt til å representere vedkommende 
medlem.  
Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år i siste halvdel av februar. Årsmøtet 
innkalles av styrets formann. Kunngjøring om innkallelse skjer med 2 ukers 
varsel ved annonse i minst en lokalavis.  
Sakliste med bilag skal legges ut på et høvelig sted til gjennomsyn for medlemmene.  
Årsmøtet ledes av styrets formann. Ved stemmelikhet har 
formannen dobbeltstemme.  
Årsmøtet skal:  
1 . Behandle styrets beretning, arbeidsprogram for kommende år, regnskap og 

budsjettforslag, herunder revisors melding, og bestemme om regnskapet 
skal godkjennes.  

2. Treffe avgjørelse om disponeringen av overskuddet ved lagets foretakets drift.  
3. Velge det antall styremedlemmer med varamenn som står på 
valg. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, dog slik at 2 medlemmer trer ut 
ved loddtrekning etter det første år. Årsmøtet velger hvert år formann blant de 5 
styremedlemmene, mens nestformann, kasserer og sekretær velges av styret. Ved 
valg av styremedlemmene tas det slike geografiske hensyn at flest mulig distrikter er 
representert i styret.  
4. Velge revisor med varamann.  
5. Velge valgkomité på 3 medlemmer for neste årsmøte.  
  
6. Avgjøre om laget skal tre inn i distriktslag, og utenfor kommunen, fylkeslag og 
annet samarbeidsorgan, og velge eventuelle utsendinger til slike lag.  
7. Behandle andre saker som blir tatt opp. Beslutning kan bare fattes i saker som 
er nevnt i innkallingen.  
8. Velge to mann til sammen med formannen å underskrive protokollen.  
  
Årsmøtet er ikke pliktig til å behandle andre saker enn de som er nevnt under punkt 
1 — 6 og punkt 8 ovenfor, med mindre det er forlangt av styret eller medlemmer som 
representerer minst 10 % av andelene. Saker som medlemmene ønsker tatt med i 
innkallingen må være innkommet til styret senest 15. januar.  
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer 
forlanger det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen, 



og innkallingen skal kunngjøres med den frist og på den måte som gjelder for 
ordinært årsmøte.  
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.  
  
§ 8  
Ingen kan drive fiske på lagets foretakets område uten i tillegg til 
de Iovbestemte avgifter å ha løst fiskekort eller inngått leieavtale med laget 
foretaket. Fiskekort kan ikke overdras.  
Fiskekort må alltid medbringes under fiske og forevises på forlangende av 
personer som selv har kort eller viser nødvendig legitimasjon.  
  
§ 9  
Lagets Foretakets område kan deles opp i fiskesoner. Inntektene av fiskekortsalg 
eller annen form for utleie av fiske tilfaller andelshaverne i vedkommende sone. Fra 
de nevnte inntekter kan laget foretaket trekke et beløp tilsvarende de kostnader 
laget foretaket har hatt i forbindelse med administrasjon, oppsyn m. v. i nevnte 
sone.  

  
§ 10  
Laget foretaket forpliktes av formannen sammen med enten nestformannen eller 
forretningsføreren. Styret kan gi forretningsføreren prokura.  
  
§ 11  
Lagets Foretakets medlemmer plikter å motta valg som tillitsmenn i laget, dog kan 
enhver frasi seg slikt valg for like lang tid som han har fungert som tillitsmann.  
  
  
§ 12  
Alle vedtak på lagets foretakets årsmøter skjer med alminnelig 
flertall. TiI lovendringer kreves 2/3 flertall.  
  
§ 13  
Oppløsning av laget foretaket kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det 
har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvdelen av medlemmene må være 
til stede. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med 
enkelt flertall blant de møtende.  
Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser være dekket.  
Ved oppløsning tilfaller lagets foretakets eiendeler medlemmene i forhold til 
antall andeler.  
  
§ 14  
Alle tvistigheter mellom laget foretaket og dets medlemmer eller mellom medlemmene 
innbyrdes i anledning disse vedtekter, avgjøres av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. 
Av disse velger partene et medlem hver. Formannen oppnevnes av sorenskriveren 
der laget foretaket har forretningskontor (adresse).  
 

§ 15 

Foretaket skal ikke ha daglig leder. 

 

 



 


