
 

 

Vedtekter for 

Fellesutvalget for bondelagene 

i Indre Østfold 

 

§1 Foretaksnavn 

 Foreningens foretaksnavn er Fellesutvalget for bondelagene i Indre 

Østfold og ble stiftet dd.mm.åå 

 

§2 Forretningskontor 

Foreningens forretningskontor er i Indre Østfold kommune 

 

§3 Formål 

Foreningens formål er å samordne lokallagenes kommunikasjon med 

offentlige myndigheter, media, samt andre samarbeidssaker som det er 

naturlig at lokallagene samarbeider om. 

 Fellesutvalget skal ivareta Bondelagets interesser i Indre Østfold 

kommune. 

 Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold inngår ikke i organisasjons-

/kommunikasjonslinjen mellom Østfold Bondelag og de enkelte lokallag. 

 

§4 Juridisk person 

 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med 

upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 



§5 Medlemmer 

 Medlemmer i Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold er 

lokallagsledere i: 

 Eidsberg Bondelag 

 Trøgstad Bondelag 

 Askim Bondelag 

 Spydeberg Bondelag 

 Hobøl Bondelag 

 Personlige vara er nestledere i de samme lokallag. 

 

§6 Kontingent 

 Hvert av medlemslagene betaler en grunnkontingent. I tillegg betales et 

beløp per lokallagsmedlem. 

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet i fellesutvalget. 

 

§7 Styrets oppgaver 

 Styret konstituerer seg selv og utpeker kasserer og sekretær 

 Vedtak i styret, krever et fulltallig styre. 

 Styret skal involvere lokallagsleder i saker som angår lokallaget. 

 Styret kan meddele prokura 

 Styret innkaller til medlemsmøter 

 

§8 Årsmøte 

 Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av november måned. Styret 

er sammensatt av medlemmene i fellesutvalget iht §5. Innkallelse til 

årsmøte skjer skriftlig, med 2 ukers varsel. Innkallelsen skal angi de saker 

som skal behandles. Forslag fra medlemmene må, for å komme med til 



behandling på årsmøtet, være innlevert til styrets leder innen 8 dager før 

årsmøtet.  

 Årsmøtet ledes av styrets leder, dersom ikke annen møteleder velges. På 

årsmøtet har hver representant 1 stemme.  

 På årsmøtet skal behandles: 

• Styrets årsberetning 

• Regnskap 

• Fellesutvalgets generelle drift 

• Valg av styre 

o Det skal velges leder og 2 styremedlemmer 

o Leder og styremedlem velges for 1 år 

o Leder skal fortrinnsvis være en av lokallagslederne. Dette 

kan fravikes ved 2/3 flertall på årsmøtet. 

• Valg av valgkomité – 5 medlemmer 

o Valgkomité består av 5 medlemmer, ett fra hvert lokallag. 

o Valgkomitémedlemmer velges for ett år. 

• Fastsettelse av kontingent 

• Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under 

årsmøtet. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes av styret, når styret finner det 

nødvendig. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 8 

dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker 

som er nevnt i innkallingen. 

 

§9 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold 

kan kun fattes av generalforsamlingen/årsmøte, og må fattes med 2/3 

flertall. Samtlige medlemslag må være representert. Ved oppløsning 

tilbakebetales aktiva i forhold til kontingentbetaling siste 2 år. Eventuell 

gjeld dekkes på samme måte.  

 

Indre Østfold kommune dd.mm.åå 

 



Eidsberg Bondelag       Trøgstad Bondelag 

 

Askim Bondelag       Spydeberg Bondelag 

    Hobøl Bondelag 


