VEDTEKTER
for
Skeikampen Pluss BA

§ 1.
Selskapet
Skei Pluss BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og
begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets
forpliktelser.
Medlemmer i selskapet kan være:
•
•
•
•

Virksomheter innen turistnæringen på Skei
Grunneierlag
Utbyggere
Gausdal kommune

Forutsetningen for medlemsskap er at vedkommende hører hjemme, driver
virksomhet eller har andre interesser som omfattes av selskapets formål angitt under
§ 3 nedenfor innen Skeikampen-området.
§ 2.
Selskapets forretningskontor
Selskapet har sitt forretningskontor i Gausdal kommune.
§ 3.
Formål
•
•

•
•
•

Selskapet har ikke erverv til formål.
Selskapets formål er å vedlikeholde og utvikle langrennsløyper, stier og
gang/sykkelveier i Skeikampen-området samt å eie og drive anlegg til bruk for
rekreasjon, idretts- og fritidsaktiviteter i området. Heri inngår informasjonstiltak som
skilting, kart mv.
Å delta aktivt i å legge til rette for å utvikle et godt aktivitetstilbud.
Å samarbeide med tilstøtende områder og aktører når dette er nødvendig.
Å være høringsinstans i offentlig saksbehandling som har med Skeikampen-området å
gjøre.

§ 4.
Medlemskap og serviceavgift
Medlemskap oppnås ved kjøp av medlemsandeler, hver pålydende kr. 4.000,-.
Selskaper og virksomheter med samme eierskap kan kjøpe flere andeler, men kan
maksimalt representere 15 % av stemmene. Med samme eierskap menes for
selskaper, foreninger, lag o.l. at samme eier direkte eller indirekte eier mer enn 50%
av selskapet.

Medlemskap forplikter til å innbetale en årlig serviceavgift som fastsettes av
årsmøtet. Avgiften skal fastsettes pr. andel. Dog kan årsmøtet bestemme at avgiften
pr. andel skal være forskjellig for ulike grupper av medlemmer. Årsmøtet bestemmer
gruppeinndelingen. Ved utmelding skal serviceavgift betales fullt ut i utmeldingsåret.
Dersom et medlem ikke betaler serviceavgift to år på rad, har styret rett, men ikke
plikt, til å ekskludere vedkommende fra medlemskap med virkning fra siste årsskifte
før ekskludering ble besluttet. Styret skal i tilfelle skriftlig meddele dette til
vedkommende. Ekskludering fritar ikke for plikten til å betale serviceavgift i perioden
frem til ekskluderingen fikk virkning.
§ 5.
Andelskapital
Hvert medlem tegner minst én andel på kr. 4.000,-. Andelen(e) innbetales på lagets
bankkonto. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder
andelsbevis. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.
Det utbetales ikke utbytte eller annen avkastning på andelen(e). Overskudd i laget
skal benyttes til lagets videre virksomhet eller formål.
Ved opphør av medlemskap skjer det ingen tilbakebetaling av innbetalt andelskapital.
§ 6.
Medlemmenes plikter og rettigheter
Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene har
rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og
retningslinjer for driften av laget.
§ 7.
Lagets organ og myndighetsområder
1. Styre
Laget ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av leder og ett styremedlem.
Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet, samt en representant fra
hytteeierne. Styret skal bestå av én leder og 7 styremedlemmer. Styret skal
settes sammen på følgende måte:
•
•
•
•
•

To styremedlemmer fra turistnæringen på Skeikampen-området.
To styremedlemmer fra grunneierlagene eller setersameiene.
To styremedlemmer fra utbyggerselskapene.
Ett styremedlem fra Gausdal kommune.
Ett styremedlem fra hytteeierne.

I den utstrekning det ikke er medlemmer fra en eller flere av de nevnte
grupperingene i laget, 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 forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre
medlemsmøter etter behov. Laget fører protokoll fra sine møter. Leder er
ansvarlig for lagets daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene og
retningslinjene for denne.
2. Årsmøte
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte
pr. år. Årsmøtet finner sted senest i juni. Til årsmøtet foreligger styrets
årsberetning og saksliste for årsmøtet. Forslag til årsmøtet må foreligge 3 uker
før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal sendes innen to uker før årsmøtet.
Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. I årsmøtet har hvert
medlem kun én stemme selv om vedkommende har flere andeler. Det er
anledning til å møte med inntil en fullmakt og stemme for denne, i tillegg til egen
stemme. Hver medlemstype (jfr. § 1) kan stemme for maksimalt 30 % av
stemmene, og samme eierskap (jfr. % 4 – 1.ledd) kan stemme for maksimalt 15 %
av stemmene.
Det er anledning til å møte i årsmøtet med fullmektig. Det må i tilfelle foreligge
datert og underskrevet fullmakt som bare gjelder for dette årsmøtet.
Med mindre annet fremgår av disse vedtektene, anses for vedtatt det som mer
enn 50 % av avgitte stemmer har stemt for.
Årsmøtet må ellers behandle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styrets årsberetning.
Regnskap og budsjett.
Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
Andre innkomne saker.
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Valg av leder blant styrets medlemmer.
Andre valg i følge instruks m.m.

3. Ekstraordinært årsmøte
Når minst ⅓ av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til
ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist.
Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet. Det
skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.
§ 8.
Overdragelse av andeler

Andelene er personlige og kan ikke overdras. Dog kan styret etter søknad gjøre
unntak fra dette når andeler ønskes overdratt sammen med den eiendom eller den
virksomhet som har foranlediget erverv av opprinnelig andel.
§ 9.
Innmelding og utmelding av medlemmer
Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Medlemskapet varer så lenge
vilkårene i § 1 er oppfylt og medlemmet har interesse i foreningens formål. Et
medlem kan si opp sitt medlemsskap med 3 måneders varsel.
Utmelding kan bare skje med virkning 31. desember det enkelte år, og da bare etter
skriftlig utmelding og må være styret i hende senest 30. september samme år.
§ 10.
Økonomiske forpliktelser
Beslutning om endring av lagets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte
kreditt, krever 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.
§ 11.
Finansiering
Driften av laget finansieres slik:
• Innbetaling av medlemsandeler
• Serviceavgift fra medlemmer
• Årlig kontingent fra hytteeierne til fellestiltak
• Forvaltning av midler fra utbyggingsavtaler i samråd med Gausdal kommune
• Tilskudd fra offentlige instanser
Utbyggere av ikke-kommersielle enheter betaler i henhold til utbyggingsavtaler og
betaler ikke serviceavgift.

§ 12.
Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i
innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av avgitte stemmer på
ordinært årsmøte.
§ 13.
Sanksjoner
Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade
laget, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget.
§ 14.
Revisjon og regnskapsføring

Det skal føres regnskap for laget i henhold til regnskapslovens bestemmelser
uavhengig av om laget har hatt salgsinntekter som overstiger kr. 2.000.000,-.
Videre skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor i henhold til revisorloven
uavhengig av om driftsinntektene overstiger kr. 5.000.000,- pr. år.
§ 15.
Oppløsning av laget
Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet.
Vedtak om oppløsning av laget krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av
medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da
vedtas med ¾ flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede. Ved oppløsning
av laget skal all gjeld betales.
Deretter overføres selskapets midler til noen som viderefører selskapets formål.”
§ 16.
Voldgift
Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og laget skal først søkes løst ved
forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal tvisten avgjøres av en
voldgiftsrett på 3 – tre – medlemmer, av disse velger partene ett medlem hver. Leder
oppnevnes av tingretten for Gausdal kommune. Voldgiftsrettens leder skal være
sakkyndig i den aktuelle saken.

Vedtatt på stiftingsmøte 05.12.2007
Vedtektenes § 3, 11 og 15 er justert på ekstraordinært årsmøte 07.10.2010
Vedtekt § 7 pkt.1 er justert på årsmøte 21.05.2021

