VEDTEKTER
FOR
MIDTRE HARAM STORVALD SA
Oppdatert 25.03.2020

§ 1. Laget.
Laget er en sammenslutning av grunneiere/ rettighetshavere med jaktrett i Ålesund
Kommune innenfor området beskrevet i § 3.
Laget driftes som et Samvirkeforetak (SA).
Forretningskontor i Ålesund kommune.
§2. Formål.
Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å
forvalte utmarksressursene i samsvar med medlemmenes mål, det offentliges føringer
og lovverkets intensjoner.
Laget har gjennom disse vedtektene påtatt seg et biologisk forvaltningsansvar overfor
medlemmene når det gjelder hjort og rådyr.
På sikt kan laget også ta ansvar for forvaltning av småvilt.
I sitt arbeid skal laget søke å bevare ressursene på lang sikt og foreta en bærekraftig
forvaltning, samt sørge for at beiteskader på skog og innmark blir begrenset.
§3. Lagets område.
Lagets område er begrenset innenfor følgende område:
Valdet omfatter følgende gårds og bruksnummer: Se egen liste.
§4. Tilslutning.
Laget kan slutte seg til annet samarbeidsorgan med tilsvarende arbeidsområde og
forplikte seg til å følge retningslinjer for disse eller felles retningslinjer. (Eks.
Kommunale utmarksråd, annet vald osv.)
§5. Regnskaps og arbeidsår.
Regnskaps og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av leder sammen med
sekretær.
§6. Medlemskap.
Grunneiere eller rettighetshavere for eiendommer på over 50 daa totalareal i området,
har rett til å bli medlem. Grunneiere for mindre eiendommer enn 50 daa, kan bli
medlemmer etter spesiell godkjenning av styret.
Sameie betraktes som en eiendom.
Innmelding skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det utstedes
medlemsbevis med angivelse av antall andeler hvert medlem har. Medlemskapet skal
lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Lagets styre plikter
snarest å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom kjent med medlemskapet.
Hvert medlem betaler et oppstartingsbeløp på kr 50.- pr. andel, dette
oppstartingsbeløpet vil ikke bli tilbakebetalt ved utmelding. Renter av dette beløpet
tilfaller laget.

§7. Medlemskapets varighet.
Medlemskapet gjelder for perioder på 5 år med automatisk forlengelse av nye
perioder.
§8. Utmelding.
Utmelding kan skje skriftlig i rekommandert brev med ett års varsel til styrets leder
innen utgangen av 5-års perioden. Utmeldingen må være styret i hende før utgangen
av 4. arbeidsår i perioden for at medlemskapet ikke skal forlenges med 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. Andelsfordeling.
Hvert medlem får tildelt andeler på følgende måte:
For jaktrett: Hjortevilt og rådyr:
 1 andel for tellende areal inntil 500 daa.
 2 andeler for tellende areal inntil 1000 daa.
 3 andeler for tellende areal inntil 1500 daa.
 4 andeler for tellende areal inntil 2000 daa.
 5 andeler for tellende areal inntil 2500 daa.
 For hver nye påbegynte 1000 daa tellende areal over de første 2500 daa,
gis en andel.
Vedtak om justering av andelsgrunnlaget, fattes av årsmøtet.
Andelene brukes ved gradert avstemming i årsmøtet.
Ved fordeling av kvoter og utbytte, brukes areal etter nærmere regler fastsatt i
forvaltningsplan eller driftsplan.
§10. Styret.
Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med tilsvarende personlige varamedlemmer.
Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder og interessegrupper er
forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer
er til stede. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
Leder velges av årsmøtet.
Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.
Styrets oppgaver er blant annet:
 Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. Utarbeide
arbeidsplan for påfølgende år.
 Utarbeide forslag til driftsplan, avskytningsavtale og retningslinjer for den
praktiske utøvelse av jakta, herunder reaksjonsbestemmelser ved brudd på
disse.
 Legge til rette for at de som ønsker det, kan utnytte sine eiendommer i
utmarksnæring.
 Arbeide for rasjonell jakt, og etter at sakene er forelagt årsmøtet, fastsette
regler for beskatning og jakttider, samt anmelde ulovlig jakt.
 Føre kontroll med jakt etter ordning som er fastsatt i driftsplanen.
 Fordele årets fellingstillatelser på jaktfelta etter regler fastsatt i driftsplanen.



Arbeide med å heve kunnskap og kompetanse innen biologiske og faglige
områder (arrangere kurs, foredrag, holde fagtidsskrifter til utlån m.m)
 Informere medlemmene om lagets arbeid.
 Arbeide for tilslutning til laget.
Det skal føres protokoll fra styremøtene.
§11.Ordinært årsmøte.
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Bare medlemmer eller deres
fullmektig har rett til å delta på årsmøtet. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt
og avgi stemme for ett annet medlem, men ikke for flere.
Saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende innen
1.februar.
Skriftlig innkalling til årsmøtet må være ute til medlemmene minst 2 uker før
årsmøtet. Sakliste vedlegges innkallingen sammen med nødvendige sakspapir.
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer
krever 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming, anses blanke stemmer som ikke avgitte
stemmer.
Gradert stemmerett etter andeler, brukes dersom minst ett medlem krever det.
Er et 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 sakliste og innkalling.
2. Godkjenne fullmakter og foreta navneopprop.
3. Velge 2 personer til å underskrive lagets årsmøteprotokoll sammen med leder.
4. Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskap og arbeidsplan.
5. Behandle forslag fra styret, herunder forslag til driftsplan (ikke hvert år) og
avskytningsavtale.
6. Behandle innkomne forslag fra medlemmene.
7. Velge leder for et år om gangen.
8. Velge det antall styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg.
Styremedlemmer velges for 2 år om gangen slik at 2 medlemmer trer ut ved
loddtrekning etter første år.
9. Velge revisor med en stedfortreder.
10. Velge valgnemnd på tre medlemmer. Utskifting av et medlem pr. år, de to
første åra etter loddtrekning.
11. Medlemmenes ytringer. Saker som fremmes utenom saklista, kan ikke
realitetsbehandles.
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i
innkallinga.
§12. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer
krever det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallinga, og
møtet skal kunngjøres og innkalles etter reglene for ordinært årsmøte.

§13. Oppløsning av laget.
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har
vært foreslått for foregående ordinære årsmøte. Minst halvparten av
stemmeandelene må være til stede. Møter det 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. Fordeling av inntekter og utgifter.
Hvert enkelt jaktfelt (tidligere vald) har ansvar for vedkommende områdes
næringsmessige utnyttelse av tildelt ressurs. Fordeling av inntekter og utgifter
innen det enkelte jaktfelt, ordnes av rettighetshaverne internt og er valdet
uvedkommende.
Til drift av valdet, skal hvert jaktfelt svare en administrasjonsavgift
(medlemskontingent) som fastsettes av årsmøtet. Avgiften legges på tildelte dyr
og skal dekke deler av driftskostnadene. Resterende driftskostnader samt tiltak,
søkes dekt av kommunalt viltfond. Styret har fullmakt til å sløyfe innkrevinga av
denne administrasjonsavgifta de årene styret ser det som unødvendig for å drifte
laget på en forsvarlig måte.
Årsmøtet disponerer et eventuelt overskudd.
Årsresultat kan, etter forslag fra styret, disponerast av årsmøtet til etterbetaling til
andelseigarar i forhold til antall andeler. (jf. Samvirkelova § 27).

§ 15. Tvister.
A) Det kan oppstå tvister mellom parter innenfor et jaktfelt. Storvaldet skal
forsøke å løse eventuelle tvister sammen med representanter fra begge parter.
Dersom storvaldet ikke lykkes i oppnå enighet mellom partene, skal en søke hjelp
hos tredjepart, for eksempel Norsk Hjortesenter, ledelse i et annet storvald eller
skogeierlaget.
B) Det kan oppstå tvister mellom parter innenfor storvaldet. Storvaldet skal aktivt
forsøke å løse eventuelle tvister etter at alle parter har fått uttale seg. Oppnås ikke
enighet, søker en hjelp hos tredjepart. (Se pkt. A)
§16. Honorar til leder.
Det utbetales årlig et honorar til leder på 4000kr/år.
Dette for kompensasjon for arbeidsmengde og utgifter i forbindelse med
storvaldet.

