VEDTEKTER.

Gjeldende fra 23.04.2020.

Erstatter vedtekter fra 2012.

§1 FIRMA
Vest-Norges Fiskesalslag SA (VNF) er en salgsorganisasjon for fiskere med avgrenset
ansvar, skiftende kapital og medlemstall.
Området til laget er Vestland fylke. Salgslagets kontoradresse er Måløy i Kinn
kommune - Vernetinget er Sogn og Fjordane Tingrett – Førde.

§2 FORMÅL
VNF sitt formål er å ta seg av førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i
samsvar med gjeldende lov og forskrift(er).
Gjennom omsetningen på førstehånd skal laget søke og oppnå så gode priser og trygge
betalingsvilkår for fiskeren som det er mulig å få.
Laget kan også alene eller sammen med andre engasjere seg i produkt- og
markedsutvikling, videre salg, eksport eller annen virksomhet for å fremme laget sitt
formål.
Engasjement utover organisert førstehåndsomsetning skal i tilfelle skje gjennom egne
selskap.

§3 KAPITAL, INNTEKTER
Laget skaffer seg kapital og inntekter gjennom ei avgift, regnet av salgssummen for
omsett fangst gjennom laget. Årsmøtet avgjør til ei hver tid størrelsen på denne
avgiften, som og må godkjennes av Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartement.
Hvert medlem i laget svarer bare for sin avgift.

§4 KRAV TIL LEVERING
All fangst som laget har ansvar for å forestå førstehåndsomsetningen av etter
Fiskesalgslagloven med forskrifter skal leveres gjennom laget, eller med godkjenning
av laget. De som har plikt til å omsette gjennom laget, har fortrinnsrett til dei
omsetningssystem som laget tilbyr. Leverandørene må overholde laget sine vedtekter
og forretningsregler, og regler gitt i samsvar med disse.
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§5 MEDLEMSKAP
Alle fiskere som bur i laget sitt distrikt, og som har levert eller meldt inn fangst til
laget på egne navn for minst 1/2G – eller ved høvedsmann – i et av de siste to årene,
kan bli medlem av salgslaget. Utmelding av laget kan gjøres fra 31. desember i
kalenderåret etter at skriftlig utmelding er motteken.
Ei utmelding kan ikke kalles tilbake etter 2 måneder fra skriftlig utmelding er mottatt.
Et medlem som har meldt seg ut kan ikke komme tilbake som medlem i laget igjen før
1 år etter utmeldingen er gjort gjeldene.
Utmelding av laget eller opphør av medlemskap gir ikke rett til utbetaling av noen del
av laget sine midler.
Medlemmene plikter å gjøre seg kjent med, og rette seg etter, de forskrifter som til
enhver tid gjelder for laget.

§6 TILLITSVERV
Valgbare er medlemmer som oppfyller kravet til opptak i fiskermanntallet, og som har
levert eller meldt inn fangst gjennom laget for en bruttoverdi av 1G – eller ved
høvedsmann – i ett av de to siste årene. Medlemmene er valgbare selv om de som
følger av tillitsverv i fiskerens sine organisasjoner ikke oppfyller kravet til inntekt.
Ingen kan være med enn enten årsmøterepresentant, medlem av styret eller medlem av
kontrollnemda. De som kjøper produkter av laget for videresalg, unntatt overtagelse
av egen fangst, eller som har sterke bånd til slik forretning kan ikke ha tillitsverv i
laget.
Ingen kan velges eller gjenvelges i laget etter fylte 70 år. Medlemmer har plikt til å ta
imot valg til laget sine ombud, men kan nekte å ta imot gjenvalg i så lang tid som de
har fungert.

§7 LEIING AV LAGET
Laget blir ledet av årsmøte som består av 21 representanter, et styre på 6 og et
arbeidsutvalg på 3 medlemmer, samt en direktør som blir tilsett av styret.
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§8 ÅRSMØTET
Årsmøte har høyeste rådighet i laget. I årsmøte skal det være 21 representanter og 42
vararepresentanter, valgt i de forskjellige valgdistrikt. Representantene skal velgast av
og blant laget sine medlemmer. Salgslaget sitt styre er valgstyre. Valgstyret setter i
gang valget og utarbeider instruks for valgene, dette gjelder også regler for
forhåndsstemming.
Tallet på representanter fordeler seg slik på de forskjellige valgdistrikt:
Nordfjord (Selje og Vågsøy)

6 stk.

Sunnfjord ( Bremanger, Flora og Askvoll)

6 stk.

Sogn (Solund og Gulen)

3 stk.

Nordhordland

3 stk.

Sunnhordland

3 stk.

Årsmøterepresentantene blir valgt for 4 år om gangen. Ved valg av representanter bør
en ta i betraktning at de ulike grupper av redskap som skal levere gjennom laget bør
være representert i årsmøtet.

§9 ÅRSMØTE
Ordinert årsmøte skal holdes hvert år før juni måned er ute. Ekstraordinært årsmøte
blir holdt når styret finn det nødvendig, eller minst 1/3 av representantene krever det
skriftlig. Representantene vert kalla sammen til vanlig årsmøte av styreleder med
skriftlig varsel på minst 14 dager. Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med
kortere varsel, og skal kun handtere de saker som er nevnt i innkallingen. Med
innkalling til ordinært årsmøte skal følge sakliste for møte, årsmelding, utskrift av
regnskapet og en beskrivelse om de saker som skal behandles. Medlemmene i styret,
kontrollkomiteen og laget sin direktør skal kalles inn til møte, og de kan ta del i
drøftelsen, men har ikke stemmerett. Dette er i henhold til Samvirkelova §40.
Årsmøtet er ikke vedtaksført uten at 2/3 av representantene er til stede.
Møter ikke så mange, vert det kallet inn til nytt møte som er beslutningsdyktig når
minst halvparten av representantene møter.
Årsmøtet vert åpnet av styreleder eller den styret har peket ut. Årsmøte vel 2
møteledere – første og andre møteleder, disse vert valgt av og mellom representantene
ved eget valg. Møte vel 1 sekretær. Det skal førest bok over drøftingene på møtet.
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Møteboken skal leses opp, godkjennes og skrives under av møteleder og sekretærene
før møtet slutter.

§10 STEMMEGIVNING
Hver representant har ei stemme. En kan ikke stemme med fullmakt. Når noen krev
det, skal avstemming gjøres med sedler eller navneopprop. Krav om sedler går
fremfor kravet om navneopprop. Alle saker med unntatt vedtektsendring blir avgjort
med absolutt flertall.
Valg av ombud: Dersom absolutt flertall ikke blir oppnådd ved første avstemming,
blir det holdt omvalg mellom de to personene som fikk flest stemmer. Ved likt
stemmetall ved ny avstemming blir valget avgjort med loddtrekning.

§11 ÅRSMØTET SINE OPPGAVER
Årsmøtet skal ha følgende:
1. Melding fra styret og kontrollkomiteen over laget sin aktivitet i det året som er
gått.
2. Regnskap for kalenderåret som er gått med melding fra kontrollkomite og
revisor.
3. Avgjørelse om hvordan et eventuelt underskudd skal dekkes.
4. Tilbakemelding fra revisor og kontrollkomite
5. Valg på:
A: Styreleder og styremedlemmer med personlige vara.
B: Leder og medlemmer i kontrollkomiteen og Deres vara.
C: Medlemmer i andre komiteer og utvalg.
D: Revisor i forenlighet med aksjeloven. Laget sin revisor skal være
statsautorisert revisor.
6. Avgjørelse om godtgjørelse til styret, kontrollkomiteen og årsmøte må være
kommet til styre senest 1 måned før møtet, og skal legges frem med styret si
anbefaling.
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§12 STYRET
Styret for salgslaget skal ha 6 medlemmer, 4 medlemmer fra Sogn og Fjordane og 2
medlemmer fra Hordaland.
Leder og personlig vara for han som skal velges først ved eget valg for ett år. De andre
5 medlemmene skal velges for 2 år fra så forskjellige grupper av redskap og steder i
laget sitt distrikt som mulig. Første året går 2 styremedlemmer ut ved loddtrekning og
senere etter tur. Det samme gjelder vara. Styret velger mellom seg varaformann.

§13 STYREMØTE
Styremøte blir holdt når styreleder eller minst 2 av styremedlemmene krev det. Laget
sin direktør kan være med på møtene, men har ikke stemmerett.
Etter møte skal det føres bok som skal leses opp, og alle som møter skriv under. Styret
er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst 3 andre av styre er til
stede. Ved likt stemmetall så er stemmen til lederen avgjørende.

§14 STYRET SINE OPPGAVER
Styret skal:
1. Styre laget i samsvar med vedtektene, vedtak av årsmøte og egne vedtak.
2. Fastsette forretningsregler for drift av laget.
3. Tilsette direktør og påkrevd kontorhjelp. Gi instruks for arbeidet og fastsett
lønna deres.
4. Avgjøre hvem som skal forplikte laget med underskrifta si, og gi prokura.
5. Sørge for påkrevd og trygg regnskapsføring.
6. Ta avgjørelser i andre saker enn de som er nevnt i vedtektene og
forretningsreglene. Søke samarbeid med andre lag når forholdene gjør det
påkrevd. Slike saker med alle opplysninger skal legges frem for årsmøtet så
snart som mulig.
7. Elles arbeide så godt det kan for laget sitt beste.
8. Fastsette tid og sted for neste ordinære årsmøte.
9. Styret har rett til å ta andre avgjørelser enn de som ifølge vedtektene og
årsmøtets vedtak ligg til styret. Vilkårene for det er at saken haster, og det
enten ikke er mulig å legge saka frem for årsmøtet, eller at det vil føre til
uheldig tidsspille eller urimelige kostnader. Melding om slike saker med
opplysninger av grunnen, skal legges frem for første årsmøte.
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§15 ARBEIDS- OG RÅDFØRINGSUTVALG
Styret kan mellom seg velge et arbeidsutvalg med leder og 2 styremedlemmer, som
medlemmer for ett år om gangen. Dette utvalget har makt til å ta avgjørelser på vegne
av styret. Styret setter opp retningslinjer for utvalget. Over møte skal utvalget føre bok
som og direktøren skriv under.

§16 KONTROLLKOMITE OG OFFENTLIG KONTROLLØR
Laget skal ha en kontrollkomite som med leder og 2 medlemmer skal være valgt av
årsmøtet. Kontrollkomiteen skal kontrollere regnskap, føre tilsyn med de disposisjoner
som styret og rådføringsutvalget gjør, og skal ha ført anklager som medlemmene
kommer med. Kontrollkomiteen er samtidig meklingskomite.
Gjeldende departement skal ha mulighet til å utnevne en offentlig kontrollør som skal
lønnes av salgslaget. Kontrolløren sin lønn blir bestemt av departementet.

§17 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD
Årsoverskuddet tillegges lagets/foretakets egenkapital.

§18 FOND
Det skal settes av til reservefond inntil reservefondet sammen med egenkapital utgjør
like mye som andelslaget si gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Inntil fondet har
nådd den størrelsen som er bestemt i første ledd skal det settes av et beløp som svarer
til 10% av overskuddet hvert år for så vidt det ikke går med til dekking av underskudd
fra tidligere år som ikke kan dekkes av andre frie fond.
Reservefondet kan bare brukes til dekking av tap som ikke kan dekkes av andre frie
fond. Er reservefondet større enn det som er påbudt, kan inntil 1/5 av det overskytende
brukes til annet formål enn nevnt i foregående ledd.
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§19 TVISTEMÅL
Oppstår det uenigheter mellom laget og sine medlemmer, skal forlik prøves ved en
meklingskomite på 3 medlemmer, og av de vel partene hver sitt medlem mens
komiteen sin leder vert oppnevnt av Fiskeridirektøren.
Dersom begge parter er enige om å la tvistemålet avgjøres ved voldgift, skal der på
samme måte settes sammen en voldgiftskomite. Dersom forlik ikke kommer i stand og
partene ikke blir enige om å la tvistemålet avgjøres med bindende virkning av
voldgiftskomiteen, står det partene fritt å søke tvistemålet avgjort ved vanlig
rettsbehandling.

§20 VEDTEKTSENDRING
Endring av vedtektene kan kun gjøres av årsmøtet med ¾ flertall av de møtende.

§21 OPPLØSNING AV LAGET / FORETAKET
Spørsmål om oppløsning av laget kan kun behandles på ordinært årsmøte der minst ¾
av representantene stemmer for det, og minst 2/3 av representantene er til stede. Møter
ikke så mange, vert nytt ekstraordinært årsmøte kalla sammen.

Får framlegget 2/3 flertall av de møtende i nytt møte, vert laget å løse opp. Årsmøtet
oppnevner et avviklingsstyre på 5 medlemmer. Ved oppløsning av laget/foretaket skal
nettoformuen avsettes til et fond for å fremme fiskerinæringen innenfor
lagets/foretakets distrikt. Avviklingsstyret sin avgjørelse treng godkjenning av
departementet.
Om oppløsning gjelder elles kapittel 10 i Samvirkelova.
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