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Vedtekter for Leksvik Grunneierlag SA 
 
§1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Leksvik Grunneierlag SA. 
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.  
 
 
§2. Definisjoner 
Tellende areal: Det areal som til enhver tid regnes med i kommunens tildeling av elg og hjort etter 
minsteareal.  
 
 
§3. Formål 
Grunneierlagets formål er å samle grunneiere og jakt og fiskerettighetshavere i Leksvik, for i 
samarbeid å utnytte utmarksressursene. Dette innebærer å skaffe inntekter til rettighetshaverne på 
en langsiktig og bærekraftig måte som også tar hensyn til det øvrige jord-, beite og skogbruk. 
 
 
§4. Område 
Grunneierlagets område er begrenset til området Leksvik i Indre Fosen kommune. 
 
 
§5. Forretning 
Grunneierlagets forretningskontor er i Indre Fosen kommune. 
 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.  
 
Grunneierlaget har ikke daglig leder. Grunneierlaget forpliktes av styreleder sammen med 
sekretær. 
 
 
§6. Medlemskap 
Grunneier innenfor området som tilsvarer gamle Leksvik kommune kan bli medlem ved søknad til 
styret for Leksvik Grunneierlag SA. Nye omsøkte eiendommer må ha: 
 

1. For jaktrett: Et tellende areal på minimum 20 da.  
 

2. For fiskerett: Strandlinje i vann og betydningsfulle elver. Strandlinjen må ikke ligge innenfor 
grunneierlagets areal. 

  
Ved innmelding skal det registreres hvilke utmarksrettigheter laget påtar seg forvaltning av. 
 
Sameie betraktes som én eiendom. 
 
Medlemmer av Grunneierlaget skal ikke betale andelsinnskudd eller medlemskontingent. 
 
Ved eierskifte vil medlemskapet gå over til den nye grunneieren. 
 
Utmelding skal skje skriftlig med ett års varsel til styrets leder. Men styret kan forlenge  
medlemskapet om nødvendig, for avvikling av forpliktelser som laget har påtatt seg. 
Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler forøvrig. 
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§7. Medlemsrettigheter 
Medlem av Grunneierlaget har krav på leieinntekter fra jakt og fiske: 
 

1. For jakt tilsvarende eiendommens andel av Grunneierlagets totale tellende areal. 
Minstemål for utbetaling er 20 da tellende areal. Leieinntekter beregnes med like stort 
beløp på hver da tellende areal. 

 
2. For fiske tilsvarende eiendommens andel av Grunneierlagets totale lengde med strandlinje. 

Leieinntekter beregnes med like stort beløp per påbegynte 500 meter strandlinje. 
 
Medlem får fortrinn ved tildeling av jakt og fiske. 
 
Medlem har rett til å delta på årsmøtet. Ved forfall kan stedfortreder med fullmakt delta. 
 
 
§8. Medlemsplikter 
Medlem av Grunneierlaget overlater jaktretten og/eller fiskeretten på egen eiendom til felles 
forvaltning av Grunneierlaget jf §6, andre avsnitt. 
 
Medlem av Grunneierlaget plikter å motta valg som tillitsvalgt i laget. Dog kan enhver frasi 
seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert som tillitsvalgt. 
 
 
§9. Årsresultat 
Årsresultatet skal være et nullresultat.  
 
 
§10. Styret   
Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved 
stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Styret velger selv, blant sine medlemmer, 
nestleder, sekretær og kasserer. 
 
Styret skal: 

1. Organisere driften av laget i henhold til vedtektene. 
2. Kalle inn til årsmøte og avgi årsmelding med regnskap. 
3. Arbeide for rasjonelt vilt og fiskestell, faglig informasjon og oppsyn, og etter at sakene er 

forelagt årsmøte, fastsette regler for beskatning, kontraktsbetingelser for jakt, inndeling i 
jaktfelter, fredningstider, fangstmetoder, fiskemåter, salg av jakt og fiskekort. 

4. Sørge for at Grunneierlaget til enhver tid har en forsvarlig egenkapital. 
5. Arbeide for tilslutning til laget. 
6. Ansette regnskapsfører eller kontorhjelp dersom årsmøtet finner det nødvendig. 
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§10. Årsmøte 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling og saksliste skal sendes 
til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Andre saksdokumenter som ikke sendes til 
medlemmene skal gjøres tilgjengelig via elektroniske kommunikasjonskanaler. Saker som 
medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest én måned før 
årsmøtet holdes. 
 
Hvert medlem har 1 stemme ved frammøte på årsmøtet. 
 
Årsmøtet ledes av styrets leder, eller en av årsmøtet valgt møteleder. Så langt annet ikke er 
bestemt, skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
 
Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte: 

1. Velge to personer til, sammen med leder, å underskrive protokollen. 
2. Godkjenne styrets årsmelding og regnskap, herunder avsetning til fonds for inneværende 

år. 
3. Treffe avgjørelse om hvor stort beløp som eventuelt skal utdeles til samfunnsnyttige formål 

og fellestiltak. 
4. Behandle forslag fra styret jf §7, punkt 2. 
5. Velge leder for ett år. 
6. Velge det antall styremedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges for to år av 

gangen. 
7. Velge 1 vararepresentant for styret for to år. 
8. Velge medlem(mer) til valgnemnd. Nemnda skal bestå av 3 medlemmer. Funksjonstid 3 år. 

Det medlem som har fungert lengst utgår. Leder i nemnda er automatisk den som har sittet 
lengst, hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. 

9. Fastsette godtgjørelser til leder, kasserer, sekretær, styremedlemmer, vararepresentanter, 
medlemmer av valgnemnda og kjøttveier, samt priser for jakt og fiske. 

 
Saksforslag som pålegger medlemmene nye plikter eller som gir medlemmene nye rettigheter 
krever flertall som vedtektsendring. 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av lagets medlemmer forlanger det. 
Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres og innkalles på den måte som gjelder for ordinært 
årsmøte. 
 
 
§11. Oppløsning 
Vedtak om oppløsning blir gjort av årsmøtet med flertall som vedtektsendring. 
Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet, og alle forpliktelser dekket.  Ved oppløsning 
tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til utmarksareal/fiskeandeler. 
 
 
§12. Ikrafttreden 
Disse vedtektene trer i kraft fra det tidspunkt de ble vedtatt på årsmøtet den 19.03.2019. Fra 
samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte vedtekter. 


