Vedtekter for Blåfjella felles kortområde
Vedtatt på stiftelsesmøtet 9. desember 2010
Endret på årsmøtet for 2014, den 29. april 2015
§1. Laget.
Laget medlemmer er Åsskard utmarkslag, Halsa storviltvald, Betna og Vågland utmarkslag,
Valsøyfjord utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag. Som består av
rettighetshavere med jakt- og fiskerett innenfor område beskrevet i § 3.
§ 2. Formål.
Lagets formål er å tilrettelegge og forvalte utmarksressursene som en del av
landbruksnæringen, samt å tilgodese medlemmenes og rettighetshaverne samt den øvrige
befolkningens interesser.
Laget har gjennom disse vedtektene, påtatt seg å administrere og forvalte småviltjakt i fjellet
og innlandsfiske i tråd med medlemmenes interesser.
§ 3. Lagets område.
Blåfjella dekker vel 500 km2 landareal, omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard
grunneierlag i Surnadal kommune.
§ 4. Tilslutning.
Laget kan slutte seg til annet samarbeidsorgan.
§ 5. Regnskaps og arbeidsår.
Regnskaps og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av lederen sammen med
sekretær.
§ 6. Medlemskap.
Rett til å bli medlem har de 5 lagene som er nevnt i § 1.
§ 7. Medlemskapets varighet.
Medlemskapet gjelder for en prøveperiode på 5 år med automatisk forlengelse av nye
perioder.
§ 8. Utmelding.
Utmelding kan skje skriftlig i rekommandert brev med ett års varsel til styrets formann innen
utgangen av 5-års perioden. Utmelding må være styret i hende før utgangen av 4. arbeidsår i
perioden for at medlemskapet ikke skal forlenges 5 nye år. Årsmøtet kan forlenge
medlemskapet til utmeldt medlem for så langt tidsrom som det kreves for å avvikle
forpliktelser som laget har påtatt seg. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets
fond eller eiendeler.
§ 9. Utbyttefordeling.
Ved fordeling av utbytte av salg av fiskekort og småviltkort brukes areal etter nærmere regler
fastsatt i forvaltningsplan/driftsplan. Disse vil bli vurdert ved behov.
§ 10. Styret.
Laget ledes av et styre på 5 medlemmer, 1 fra hvert av lagene.
Det velges 1 personlig varamann fra hvert område. Styret er beslutningsdyktig når 4
medlemmer er til stede. Gyldig vedtak treffes med 4 stemmer.
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Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder/sekretær og kasserer. Årsmøte velger
leder.
Styrets arbeidsoppgaver er blant annet:
 Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap.
 Utarbeide forslag til driftsplan herunder også reaksjonsbestemmelser.
 Utarbeide arbeidsplan for kommende år.
 Sørge for å skaffe seg årlig oversikt over småviltbestandene.
o Skal senest 1. september ha satt reglene for baglimit.
o Styret kan stanse jakta hvis bestanden tilsier det.
 Legge til rette for at de som ønsker det kan utnytte sine eiendommer i
utmarksnæring.
 Føre kontroll etter ordning som er fastlagt i driftsplan og anmelde forhold som tilsier
det.
 Arbeide med å heve kunnskapen og kompetansen innen biologiske og faglige
områder (arrangere kurs, foredrag, holde fagtidsskrifter til utlån osv.).
 Informere medlemmene om lagets arbeid.
 Arbeide for tilslutning til laget.
Hvis stemmelikhet, vektes stemmene etter areal.
Det skal føres protokoll over styrets møter.
§ 11. Ordinært årsmøte.
Rett til å delta på årsmøtet har bare styremedlemmer i lagene eller deres fullmektig. Ett
medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlem, men ikke for
flere. Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar.
Saker som medlemmene ønsker tatt med på sakslista må være innkommet til styret senest
tre uker før årsmøte.
Skriftlig innkalling til årsmøtet må være ute til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet.
Saksliste vedlegges innkallingen sammen med nødvendige sakspapirer.
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Til vedtektsendring kreves
2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.
Dersom det i en sak kreves skriftlig avstemning av minst ett medlem, vektes stemmene etter
areal.
Er ett sameie medlem, har de sameieberettigede samlet det antall andeler arealet tilsier. Ved
ordinær avstemming har de 1 stemme.
Årsmøtet ledes av styrets leder.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne saksliste og innkalling.
2. Godkjenne fullmakter – registrere møtende medlemmer.
3. Velge 2 personer sammen med leder til å underskrive lagets årsmøteprotokoll.
4. Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap.
5. Behandle forslag fra styret, herunder arbeidsplan, budsjett, utbytte og forslag til
driftsplan (ikke hvert år)
6. Behandle innkomne forslag fra medlemmene.
7. Fastsette priser på kort for småviltjakt og fiske.
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8. Hvert vald/grunneierlag skal velge sitt medlem til styret. Årsmøtet skal velge det
antall styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg. Styremedlemmer
velges for 2 år om gangen og slik at 1 medlem trer ut ved loddtrekning etter 1. år.
9. Velge leder for ett år om gangen med varamedlem av de valgte medlemmer.
10. Velge 2 revisorer for to år om gangen.
12. Medlemmenes ytringer. Saker som fremmes kan ikke realitetsbehandles.
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.
§ 12. Ekstraordinært årsmøte.
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 møtet skal kunngjøres
og innkalles på den måte som gjelder for ordinært årsmøte.
§ 13. Oppløsning av laget.
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av ett årsmøte etter at det har vært
foreslått for foregående ordinære årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelen må være til
stede. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig
flertall blant de møtende.
Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til andeler.
Før oppløsning må lagets forpliktelser og eventuelle økonomiske fordringer være dekket.
§ 14. Tvister.
Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om
forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøre med bindende virkning for alle
parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det
siste oppnevnes av sorenskriveren i distriktet.
Før saken bringes inn for en voldgiftsrett skal laget forsøke å oppnå enighet gjennom
forhandlinger.
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