VEDTEKTER FOR
FINNMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

§1

LAGETS NAVN

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag er et lag. Lagsmedlemmene er tilsluttet Norsk Bonde- og
Småbrukarlag. Lagsmedlemmene har ikke selvstendig ansvar for forpliktelsene til laget.
Laget har sin adresse i Porsanger kommune.
Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet i laget 9. mars 2018
§2

FORMÅL

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og næringspolitisk organisasjon, som har til formål
å fremme jordbruksbefolkningens faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser.
Organisasjonen skal på alle områder arbeide for å skape gode og likeverdige vilkår for alle i
jordbruket, ta aktivt del i oppgaver som fremmer trivsel i lokalsamfunnet, og arbeide for økt
oppslutning om samvirke i kjøp og salg.
Finnmark Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytral og uavhengig.
Finnmark Bonde- og Småbrukarlag er tilsluttet Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
§3

MEDLEMSKAP

Alle som enten selv driver jordbruk eller på annen måte deler interesser med jordbruksbefolkninga
og støtter vår formålsparagraf, kan bli medlem i organisasjonen.

§4

ÅRSMØTET

Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet.
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april, og kunngjøres minst 6 uker i forveien.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkommet til fylkeslaget minst 4 uker i forveien.
Innkallingen til årsmøtet, med saksliste/saksdokumenter skal sendes årsmøteutsendinger, lokallag
og Norsk Bonde- og Småbrukarlag senest 2 uker før møtet skal holdes.
Alle lokallag har rett til å sende 2 utsendinger til fylkesårsmøtet, pluss 1 representant for hver
påbegynte 25. medlem.

De som er organisert som direktemedlemmer i fylkeslaget, regnes som et lokallag og kan følgelig
ha samme representasjon som lokallag på fylkesårsmøtet.
Bare medlemmer som har betalt kontingent til NBS siste år kan møte som utsendinger til
fylkesårsmøtet.
Det er bare de valgte representanter som har stemmerett på årsmøtet. Fylkesstyret og representanter
fra landslaget har talerett på årsmøtet.
Alle medlemmer i laget har rett til å følge årsmøtets forhandlinger.
Ordinært årsmøte skal:
a.
b.
c.
d.
e.

Velge møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap for foregående år
Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år
Behandle framlegg fra styret og lokallagene
Velge leder og 2-4 medlemmer til styret.
Velge 1-3 vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge.
Leder, nestleder og vararepresentanter velges for 1 år
og styremedlemmer for 2 år (første gang går halvparten ut etter 1 år)
f. Velge 1-2 revisorer.
g. Velge medlem og varamedlem til representantskapet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
h. Velge et nytt medlem til valgkomiteen.
Valgkomiteen består av 3 personer. Medlemmene velges for 3 år med et rulleringssystem der
den som har sittet lengst går ut og årsmøtet velger en ny. Den som sitter på 3. året fungerer
som leder i valgkomiteen.

Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak, hvis ikke annet er bestemt i vedtektene.
Står stemmetallet likt, avgjør fungerende møteleder med sin dobbeltstemme.
Alle valg foregår enkeltvis. Dersom det foreligger mer enn ett forslag eller dersom noen forlanger
det, skal avstemninga foregå skriftlig. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall, foretas bundet omvalg mellom de
to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Årsmøteprotokollen skal underskrives av møtelederne, møtesekretær og de som er valgt til å
underskrive protokollen.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller halvparten av lokallagene eller styret i landslaget
krever det.

§5

STYRET

Styret leder fylkeslagets virksomhet og står ansvarlig overfor fylkeslagets årsmøte.
Styret består av leder og 2-4 styremedlemmer. Et mest mulig likt antall kvinner og menn skal være
representert.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styret skal:
a
b
c
e
f
g

Velge nestleder, kasserer, sekretær og studieleder innen styret
Lede fylkeslagets virksomhet i samsvar med organisasjonens lover og retningslinjer
Ta opp saker som fremmer organisasjonens formål
Behandle saker som sendes til høring fra landslaget innen de tidsfrister som er satt
Behandle saker som sendes til uttalelse fra lokallag og enkeltpersoner
Velge / oppnevne representanter til aktuelle utvalg/ombud for fylkeslaget

Styret skal ha møte minst 4 ganger i året.
Utskrift av protokollen fra styremøtene skal sendes landslaget.
§6

VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene kan bare gjøres på ordinært årsmøte, med vedtak som fattes av 2/3 flertall.
Endringsforslag må gjøres kjent for lokallagene/medlemmene minst en måned før fylkesårsmøtet.
Endringer som bryter med intensjonene i vedtektene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag må
godkjennes av styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
§7

OPPLØSNING

Oppløsning av Finnmark Bonde- og Småbrukarlag kan bare gjøres på ordinært årsmøte, med vedtak
som fattes av ¾ flertall av de frammøtte utsendingene.
Melding om forslag til oppløsning skal være sendt til lokallagene og direktemedlemmene minst 2
måneder før årsmøtet.
Blir fylkeslaget nedlagt, skal midlene som fylkeslaget har overføres til landslaget.

