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Forslag om sammenslåing av Degernes Bondelag og Rakkestad Bondelag til 

ett felles Bondelag innenfor Rakkestad kommune.  
 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

 Hans Oskar Gudim, Rakkestad Bondelag, mobil: 95075068, e-post: hogudim@yahoo.no 

 Per Kristian Holøs, Rakkestad Bondelag, mobil: 47631002, e-post: per.kristian.holos@alo.no  

 Arthur Knutsen, Rakkestad Bondelag, mobil: 90059930, e-post: art-j@online.no  

 Hans Fredrik Orud, Degernes Bondelag, mobil: 91770235, e-post: hforud@hotmail.com 

 Ole Chr. Mustorp, Degernes Bondelag, mobil: 91520959, e-post: ole.mustorp@dynatec.no  

 Svein Iver Gjøby, Degernes Bondelag, mobil: 95048177, e-post: s-gjoeby@online.no  

 Svend Arild Uvaag, Østfold Bondelag, mobil: 91871699, e-post: sauvaag@online.no  
 

 

 

Innhold: 

1) Bakgrunn.  

2) Viktige områder å avklare. Beskrivelser og vurderinger.  

2.1 Lagets viktigste arbeidsoppgaver:  

- Næringspolitikk, aksjonskraft. 

- Informasjon innad og utad. Media. 

- Part i forhold til offentlige myndigheters krav og ønsker, grunneierinteresser. 

- Faglig aktivitet, fagdager og studieringer. 

- Sosial/kulturell aktivitet, lokale tilstelninger etc. 

- Skolekontakt. 

2.2 Navn på det nye laget. 

2.3 Formelle krav i henhold til Norges Bondelags lover. 

2.4 Valgnemnd (valgkomite) – representasjon etter faglige interesser og/eller etter 

geografi? 

2.5 Styrets sammensetning og arbeidsfordeling. 

2.6 Økonomiske vurderinger – fond og hus. 

3) Sammenslåingsprosessen videre.  

 

 Konklusjon og forslag til årsmøtene: sammenslåing av bondelagene i Rakkestad. 

 Forslag til utfyllende vedtekter for det nye Bondelaget (sammenslutning av Degernes og 

Rakkestad Bondelag).  

 Avklaring av eiendom og eierdeler som lagene har. 

 

1) Bakgrunn: 
Årsmøtene i de respektive Bondelagene har fattet vedtak om utredning av spørsmålet om 

sammenslåing. Det ble på årsmøtet i Rakkestad Bondelag (høsten 2015) og i ekstraordinært 
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årsmøte i Degernes (våren 2016), utnevnt en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte fra begge 

lag, samt nestleder i Østfold Bondelag. Arbeidsgruppens mandat er å utrede/gjennomføre 

prosessen rundt en eventuell sammenslåing, med innstillende vedtak på årsmøtene i begge 

lokallagene høsten 2016.   

 

En utredning bør ta for seg hvilke bondelagsaktiviteter som skal ivaretas og nyskapes, liste 

opp/vurdere sterke og svake sider ved en sammenslåing, se på ulike modeller for organisering av 

lagene og se på lagenes eiendeler inn i nytt, felles bo. 

 

Representanter fra arbeidsgruppen har hatt uformelle samtaler med nabolagene Sarpsborg 

Bondelag og Eidsberg Bondelag, hvor temaet har vært erfaringsutveksling i forhold til 

sammenslåing av lokallag til et felles i samme kommune. Både Sarpsborg og Eidsberg har foretatt 

sammenslåing av lokale bondelag de siste 10-15 årene, og har bidratt med nyttig informasjon i 

prosessen. 

 

Et av poengene med å slå sammen de to bondelagene i Rakkestad til ett lokallag, vil være 

ressursbesparelser. Både i forhold til antall tillitsvalgte, i forhold til arbeidet overfor egen 

kommuneforvaltning, mediearbeid og andre aktører som opplever Rakkestad som en kommune.  

 

 

2) Viktige områder å avklare: 
Arbeidsgruppa har konsentrert seg om følgende viktige områder: 

2.1  Lagets viktigste arbeidsoppgaver 

 Næringspolitikk – aksjonskraft utad, ovenfor offentlig forvaltning, og påvirkningskraft innad i 

Bondelaget sentralt. 

 Informasjon innad og utad. Media. 

 Part i forhold til offentlige myndigheters krav og ønsker, grunneierinteresser. 

 Faglig aktivitet, fagdager og studieringer. Næringsutvikling. 

 Sosial/kulturell aktivitet, lokale tilstelninger etc. 

 Skolekontakt. Natur og miljøhensyn.  

 

Lagets viktigste arbeidsoppgaver må følges opp. Det er viktig at styret har kraft og oversikt til å 

håndtere flere forskjellige oppgaver parallelt. Arbeidsgruppen har sett det som vesentlig at 

oppgaver og ansvar er tydelig fordelt. I arbeidsgruppens forslag til styresammensetning er alle 

oppgavetypene husket på og oppgavene fordelt. Dette er ikke til hinder for at styret konstituerer 

seg selv og finner andre arbeidsfordelinger.  

 

Arbeidsgruppa legger stor vekt på at kommunen har blitt en sterk aktør som legger til rette – 

men også legger bånd på bondens muligheter til å drive sin gård. Vi har de senere år ulike 

erfaringer fra ordninger som: RMP, SMIL. Rovdyrplaner, næringsplaner, Innovasjon Norge, 

båndlegging gjennom LNF-kategorisering i kommunedelplaner, arealplaner, eiendomsskatt osv. 

Det sier seg selv at det blir viktig å ha et sterkt lokalt bondelag som kan fremme og ivareta viktige 

og daglige bondelagsinteresser.  

 

2.2 Navn på det nye laget. 

Navnet er viktig. Utad og i media må navnet være tydelig og konsist. Innad må navnet gi 

tilhørighet og felleskaps følelse. Det er flere organisasjoner som benytter navnet til de to 

grendene med eget postnummer. Blant annet, Rakkestad og Degernes Bygdeungdomslag, og 

Rakkestad og Degernes Brannkasse. Ut fra en helhetsvurdering vil arbeidsgruppen foreslå; 

Rakkestad og Degernes Bondelag.  
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2.3 Formelle krav i henhold til Norges Bondelags lover. 

Arbeidsgruppen har sett på Norges Bondelags lover, sist revidert i 2016.  Arbeidsgruppen har ikke 

funnet bestemmelser som er til hinder for en sammenslåing av lokalt bondelag. Nedenfor gjengis 

utdrag av lovene som anses som viktige å forholde seg til ved en evt. sammenslåing:  

 
§ 4. Organisasjon  

Medlemmene i Norges Bondelag organiseres i lokale bondelag. I særskilte tilfeller kan et medlem 

organiseres direkte i fylkeslaget etter godkjenning av styret i fylkeslaget. Er det flere lokale bondelag i en 

kommune skal disse ha et samarbeidsorgan. Flere lokale bondelag kan samarbeide innen mindre områder 

enn et fylke. De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen til et fylkeslag. Sammenslåing eller 

nedlegging av lokallag gjennom overføring av medlemmer til et annet lag, kan skje etter årsmøtevedtak i 

lokallaget med ¾ flertall av de avgitte stemmer, eventuelt ved flertallsvedtak på to på hverandre følgende 

årsmøter. Sammenslåingen eller nedleggingen må godkjennes av styret i fylkeslaget. Fylkesbondelag og 

lokale bondelag er arbeidsorganer i Norges Bondelag, og skal arbeide i samsvar med disse lover og vedtak 

gjort i medhold av dem. Fylkes- og lokallagenes ansvarsområder er fastlagt ved disse lover (jfr. § 16 og § 

21). Årsmøtet i Norges Bondelag fastsetter retningslinjer for arbeidet i fylkeslag og lokallag.  

Norges Bondelags merke er kornneket. Norges Bondelags hovedsete og verneting er Oslo. 

 

§ 13. Lokale bondelag  

Medlemmer i Norges Bondelag skal organiseres i lokale bondelag (jfr. § 4).  

 

§ 14. Årsmøtet i lokale bondelag  

Den høyeste bestemmende myndighet i det lokale bondelag er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen 1. 

november hvert år. Årsmøtet innkalles av styret. Alle årsmøter skal kunngjøres til medlemmene med minst 

14 dagers varsel. Sakliste skal gjøres kjent for medlemmene. Årsmøtet velger selv sin møteleder.  

 
a) Ordinært årsmøte skal:  

1. Velge møteleder.  

2. Velge 2 årsmøtedeltakere til, sammen med møtelederen, å underskrive protokollen.  

3. Behandle styrets melding.  

4. Behandle regnskap og revisors melding. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i disse saker.  

5. Behandle arbeidsplan for neste år.  

6. Behandle andre saker som styret legger fram. Et medlem har rett til å få en sak behandlet i årsmøtet når 

saken er innkommet til styret senest 8 dager før årsmøtet.  

7. Velge leder og minst 4 styremedlemmer. Lederen velges for ett år og styremedlemmene for to år om 

gangen. Velge 3-5 varamedlemmer i nummerorden for ett år om gangen.  

8. Velge utsendinger til årsmøtet i fylkesbondelaget dersom laget har rett til noen tillegg til lederen, som er 

selvskreven (se § 19a, pkt. 1).  

9. Velge 2 revisorer.  

10. Velge valgnemnd for neste årsmøte.  

 

b) Alle medlemmer av laget samt Norges Bygdekvinnelags og Norges Bygdeungdomslags med-lemmer i det 

lokale bondelagsstyret har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak. 

Ved likt stemmetall har møtelederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved valg. Hvis ingen av 

kandidatene ved valg får mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. Oppnår ingen av 

kandidatene mer enn halvparten av stemmene ved andre valgomgang, skal det holdes omvalg mellom de 

to kandidatene som har fått flest stemmer i andre valgomgang. Blir stemmetallet likt i tredje valgomgang, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

Alle valg på årsmøtet gjelder - dersom ikke noe annet er fastsatt - fra årsmøtets avslutning. 

Valg på leder og styrets medlemmer skal være skriftlig.  

c) Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller ¼ av medlemmene i laget, eller styret i fylkesbondelaget 

krever det.  

d) Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.  
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§ 15. Styret i lokale bondelag  

Arbeidet i det lokale bondelaget ledes av et styre. Styret er ansvarlig overfor lokallagets årsmøte.  

a) Styret består av lederen og styremedlemmene valgt av årsmøtet (jfr. § 14a, pkt. 7) samt ett medlem fra 

styret i lokallagene av Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Er det flere lag av Norges 

Bygdekvinnelag og/eller Norges Bygdeungdomslag innen det lokale bondelags område, skal de to 

organisasjonene hver for seg ha en felles representant i det lokale bondelags styre. Styret er vedtaksført 

når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.  

 

b) Styret skal blant annet:  

1. Velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og verveansvarlig innen styret. Når årsmøtet  

har gitt fullmakt til det kan regnskapssekretær- og kassafunksjonen legges utenom styret.  

2. Lede lagets arbeid i samsvar med disse lover og vedtak gjort i medhold av dem.  

3. Ta opp saker som fremmer Norges Bondelags formål, og saker som er av interesse for lokallagets 

medlemmer.  

4. Velge utvalg til å ta seg av lokallagets forskjellige arbeidsoppgaver innen bygda.  

5. Støtte ungdomsarbeidet, og arbeide for å opp-rette nye NBU-lag.  

6. I den utstrekning det er ønskelig for lagets arbeid og det lokale aksjonsapparat, kan styret oppnevne 

kretsmenn.  

7. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr. § 2, pkt. 3) og sørge for at Norges Bondelags aksjonsplaner 

følges opp.  

 

§ 16. Ansvarsforhold  

De lokale bondelag kan ikke drive forretningsmessig virksomhet, eller sette i gang tiltak som kan medføre 

økonomisk ansvar uten etter skriftlig forhåndsgod-kjenning av styret i Norges Bondelag (jfr. § 4). 

 

§ 19. Årsmøtet i fylkesbondelaget  

a) Årsmøtet er sammensatt av:  

1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallag med over 100 medlemmer 1 utsending for hvert 

påbegynt 100 medlemmer. 101-200 gir 1, 201-300 gir 2 osv.  

 

Overføring av medlemmer. 

Norges Bondelag har rutiner for sikker overføring av medlemmer fra gammelt til nytt bondelag. 

Dette vises i forslag til årsmøtevedtak som arbeidsgruppen fremmer. Arbeidsgruppen peker på at 

det er viktig å ha en åpen prosess om sammenslåing, og at tiden brukes godt, slik at vi ikke mister 

medlemmer i forbindelse med sammenslåingen.  

 

2.4 Valgnemnd (valgkomite) – representasjon etter faglig interesse og/eller geografi? 

Arbeidsgruppen har diskutert valgnemndas arbeid. Dette er et viktig redskap for årsmøtet og for 

organisasjonen vår. Et godt styre er ofte et resultat av et grundig valgnemndsarbeid.  

 

Arbeidsgruppa foreslår at begge lokallags valgnemnder arbeider med to senarioer parallelt 

denne høsten. Valgnemndene må forberede innstillinger både for sammenslåing og for videre 

drift som to lokallag. Dette fordrer at valgnemndene samarbeider og at det avholdes både 

separate og sammenfallende møter i valgnemndene i lokallagene.  

Arbeidsgruppa foreslår også at de lokale årsmøtene avholdes på samme tid og sted, lagene hver 

for seg først på kvelden, og at man – når/hvis vedtak om sammenslåing foreligger hos begge lag – 

samles til et felles stiftelsesmøte senere samme kveld, hvor vedtekter og valg for det nye 

Bondelaget blir gjennomført.  

Arbeidsgruppa foreslår at gjeldende regler for valg i henhold til Norges Bondelags lover blir fulgt, 

også av valgnemndene når det skal fremmes forslag om styre i nytt Bondelag.  
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Arbeidsgruppa foreslår at det fokuseres på egnethet og god spredning i produksjon/kjønn/alder 

når valgnemndene skal fremme felles forslag til nytt styre i det nystiftede Bondelaget.  

 

2.5 Styrets sammensetning og arbeidsfordeling. 

Arbeidsgruppa forutsetter at valgnemnda legger til grunn de til enhver tid gjeldene lover og 

regler for Norges Bondelag, når arbeidet med å finne nytt styre i lokallaget skal gjøres. 

Videre foreslås det at det nye bondelaget skal ha et styre bestående av leder og seks 

styremedlemmer. 

 Leder velges for 1 år av årsmøtet. 

 6 styremedlemmer velges for 2 år av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første 

ordinære styremøte etter årsmøtet med følgende fordeling: 

- Nestleder 

- Sekretær 

- Kasserer 

- Studieleder 

- Verveansvarlig 

- Skolekontakt 

- Representant til næringsrådet i Rakkestad kommune 

 Vararepresentanter i nummerorden, tre i tallet, velges av årsmøtet. Alle velges for 1 år av 

gangen. 

 På Stiftelsesmøtet velges 3 av styremedlemmene for 1 år, for å få en god kontinuitet i 

styret. 

 

Arbeidsgruppa har diskutert hvordan styrets arbeid best kan ivaretas gjennom året. Det kan være 

ønskelig med et aktivt AU (arbeidsutvalg), bestående av leder, nestleder og sekretær, som raskt 

kan ta avgjørelser og iverksette tiltak uten at hele styret innkalles. Typiske eksempler kan være 

behov for aksjonsutvalg under jordbruksforhandlingene, kjappe avklaringer i forhold til medias 

henvendelser, eller andre offentlige instansers henvendelser. Videre kan arbeidsgruppa se 

behovet for å ha noen underutvalg i forbindelse med styrets arbeid. Eget skoleutvalg, 

næringsutvalg, studieutvalg, aksjonsutvalg, osv. 

 

2.6 Økonomiske vurderinger.  

Økonomiske midler: 

Lokallagene i Norges Bondelag får overføringer tilsvarende antall medlemmer per år, dette 

beløpet vil ikke endre seg som følge av en sammenslåing. Men det sammenslåtte laget vil miste 

grunntilskuddet for et lokallag, for tiden er dette på kr 1000,- 

 Arbeidsgruppa kan ikke se at denne beløpsreduksjonen skal være til hinder for en sammenslåing 

av lagene, all den stund den økonomiske likviditeten ikke er lav i utgangspunktet. For 2016 vil 

Rakkestad Bondelag motta ca. kr. 60 427,- i overføring fra Norges Bondelag, mens Degernes 

Bondelag vil motta ca. kr. 26 158,- fra Norges Bondelag.  

For tiden har Degernes Bondelag 152 medlemmer og Rakkestad Bondelag 436 medlemmer. Det 

nye laget vil pr 30.09.16 ha 588 medlemmer, og blir dermed det største lokallaget i Østfold 

Bondelag.  

Arbeidsgruppa legger til grunn at lagenes bankkontoer og evt. kontantkasser overføres til en 

felles bondelagskonto. Av praktiske årsaker foreslås det å videreføre kundeforholdet som 

Rakkestad Bondelag har i Marker Sparebank, men under det nye lagets navn: Rakkestad og 

Degernes Bondelag. 

Pr 30.09.16 har henholdsvis Degernes Bondelag 70 998,36 på konto, og Rakkestad Bondelag har 

57 553,46 på brukskonto, og 100 778,48 på sparekonto. 
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Fond: 

Arbeidsgruppa har ikke informasjon om at noen av lagene har penger eller verdier plassert i fond.  

 

Markens Grøde: 

Begge lag har tilført Stiftelsen Markens Grøde kr 3500,- hver, og har 0,6 eierandeler. Det nye 

laget vil ved sammenslåing ha kr 7000,- i innskudd og 1,2 eierandeler. 

 

Hus/eiendommer: 
Degernes Bondelag har sammen med Degernes Bygdekvinnelag 30 A-andeler i Bøndenes Hus i 
Degernes. De har to representanter i årsmøtet jf. § 57 i vedtektene. Bøndenes Hus forvaltes av 
eget styre og årsmøte.  
 
Rakkestad Bondelag eier tomta som Bondestua i Byebygget er reist på.  
Rakkestad Bondelag eier sammen med Rakkestad Bygdekvinnelag og Rakkestad og Degernes 
Bygdeungdomslag bruksretten på Bondestua.   
Den enkelte sameiers ideelle andel i Bondestua uttrykkes i en sameiebrøk, med 1/3 på hver. 
Bondestua forvaltes av eget styre og årsmøte. Laget skal ha to representanter i styret. Det følger 
bruksrettigheter og plikter med eierskapet.  
 
Arbeidsgruppen forventer at det nye bondelaget, etterstreber å bruke begge eiendommer/hus 

også ved fremtidige bondelagsarrangementer.  

Det må også vurderes som vesentlig viktig at alle dagens brukere av eiendommene, kan beregne 

og fortsatt kunne benytte seg av samme fasiliteter i fremtiden.  

 

Arbeidsgruppen mener at; Alle aktiva og passiva samt eiendeler og forpliktelser som har ligget i 

de to lagene, videreføres inn i det nye laget. 

 

3. Sammenslåingsprosessen videre. 
Lokallagene avholder sine årsmøter separat, men på samme sted. Dette har lokallagene i 

Rakkestad allerede innarbeidede rutiner for. Såfremt det blir tilslutning til sammenslåing i begge 

lokallags årsmøter, markeres dette med å samles til felles oppstartsmøte for det nye bondelaget 

senere samme kveld. Stiftelsesmøte avholdes, med vedtekter og valg på agendaen, og nytt 

lokallag kan formelt stiftes. Ved flertall for sammenslåing, skal det legges frem felles forslag fra 

valgnemndene i begge lag, til nytt styre for nytt lokallag. Arbeidsgruppa anbefaler lokallagene å 

presisere disse ulike senarioene nøye i innkallingene til årsmøtene kommende høst.  

 

Dersom det ikke skulle bli flertall i begge lokallag for sammenslåing, gjennomføres årsmøtene 

hver for seg som vanlig, og valgene gjennomføres etter fremlagte innstillinger fra eget lokallags 

valgnemnd. Arbeidsgruppa presiserer at det kreves ¾ flertall av de stemmeberettigede i hvert 

lokallag, for at sammenslåingen til et lokallag skal være gyldig.  

 

Rakkestad, ___/____ - 2016      

 

________________   ________________  ____________ 

 Hans Oskar Gudim    Hans Fredrik Orud   Per Kr. Holøs 

 

_______________  _____________ ______________ ________________ 

 

 Ole Chr. Mustorp   Arthur Knutsen  Svein Iver Gjøby Svend Arild Uvaag 
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Arbeidsgruppas konklusjon og forslag til årsmøtene i de to bondelagene: 

Sammenslåing av Bondelagene i Rakkestad og Degernes. 
 

 

Arbeidsgruppa foreslår at styrene i de to bondelagene fremmer følgende forslag til 

årsmøtevedtak: 

 

 

a) Degernes Bondelag og Rakkestad Bondelag slås sammen til ett Bondelag.  

b) Det sammenslåtte laget skal hete Rakkestad og Degernes Bondelag.  

c) Det sammenslåtte Bondelaget blir etablert ved at medlemmene i Degernes og Rakkestad 

Bondelag overføres kollektivt i Norges Bondelags register som medlemmer i det nye laget; 

Rakkestad og Degernes Bondelag.  

d) Det nye laget skal til enhver tid forholde seg til gjeldende; Lover for Norges Bondelag. Sist 

endret av årsmøtet 2016. 

e) Under §14 – Årsmøtet i lokale bondelag a) 7. punkt, Skal følgende tillegg gjelde: Årsmøtet 

velger leder for et år, og seks styremedlemmer for to år. Årsmøtet velger også tre 

vararepresentanter i nummerorden for et år. På stiftelsesmøtet velges tre av 

styremedlemmene for et år, for å få en god kontinuitet i styret. På første ordinære styremøte 

etter årsmøtet konstituerer styret seg med: nestleder, sekretær, kasserer, studieleder, 

verveansvarlig og skolekontakt. For øvrig vises det til sammenslutningsdokumentet punkt 

2.5. 

f) Alle aktiva og passiva samt eiendeler og forpliktelser som har ligget i de to lagene, 

videreføres inn i det nye laget. 

g) Hvis de to lokallagsårsmøtene vedtar sammenslåing, samles medlemmene fra begge 

årsmøtene til et felles stiftelsesmøte samme kveld. Dette skal være varslet i innkallingen til 

ordinært årsmøte, slik at medlemmene er gjort kjent med saksgangen på forhånd. Blir 

sammenslåingen vedtatt og stiftelsesmøtet gjennomført, er sammenslåingen gjeldende fra 

denne dato.  

h) Valgnemndene fra Degernes og Rakkestad samarbeider om å legge frem et felles forslag til 

nytt styre, samt ny valgnemnd og legger også frem forslag til 

styrehonorar/møtegodtgjørelser for det nye styrets medlemmer. Kandidater til nytt styre og i 

ny valgnemnd, arbeides frem på bakgrunn av produksjon, alder, kjønn og 

interesser/personlig egnethet. Det er en selvfølge at valgnemnda sørger for at de som til 

enhver tid er best skikket og mest motivert til å gjøre en innsats for fellesskapet, blir valgt inn 

i Bondelagsstyret.  

i) Eiendeler. Rakkestad og Degernes Bondelag overtar: 

 Bankbeholdninger fra Degernes Bondelag kr 70 998,36, og Rakkestad Bondelag kr 

158 331,94 

 Degernes Bondelag sin andel i Bøndenes Hus. 

 Rakkestad Bondelags tomt til Byebygget.  

 Rakkestad Bondelag sin brukseierandel i Bondestua. 

 Lagenes innskudd og eierandel i Stiftelsen Markens Grøde. 
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Protokoller og andre eiendeler samles og registreres som det nye lagets eiendom. 

Protokoller og/eller andre særskilt verdifulle eiendeler skal oppbevares i bankboks eller i 

Underhuset. Øvrige eiendeler skal oppbevares slik at de blir ivaretatt som historisk materiale.  

j) Det kan avholdes en markering for medlemmene i etterkant av sammenslåingen, for å skape 

et godt sosialt grunnlag for arbeidet fremover i det nystiftede, sammenslåtte lokallaget.  

k) Dette vedtaket (pkt. a-j) utgår og slettes dersom et av lagenes ordinære årsmøte ikke vedtar 

sammenslåingen med det nødvendige ¾ flertall. Årsmøtene foretar da valg av tillitsvalgte i 

hvert av sine lag på ordinær måte og etter valgnemndas innstilling.  

l) Hvis avstemmingen gir et slikt utfall (pkt. k), vurderer styrene foran årsmøtene i 2017 å ta 

opp sammenslåingssaken på nytt på dette årsmøtet. Etter vedtektene kan da sammenslåing 

skje ved enkelt flertall.  

 

 

 

 

 

 

Rakkestad____/_____- 2016  

 

 

 

_____________________ ____________________ _____________________ 

Hans Oskar Gudim  Hans Fredrik Orud  Per Kristian Holøs 

 

 

_____________________ ____________________ _____________________ 

Ole Chr. Mustorp  Arthur Knutsen   Svein Iver Gjøby 

 

_____________________ 

Svend Arild Uvaag 

 

 


