Vedtekter for Rindal Storviltforvaltning
vedtatt på årsmøtet 24.04.2017

§ 1. Rindal Storviltforvaltning
Rindal Storviltforvaltning er en sammenslutning av rettighetshavere innenfor det området som
framgår av § 3. Rindal storviltforvaltning er selveiende og har begrenset ansvar.
§ 2. Formål og arbeidsfelt
Rindal Storviltforvaltnings formål er å samle rettighetshaverne i de mindre jaktområdene i ett stort
vald for å forvalte hjorteviltet som en del av landbrukets næringsgrunnlag. Valdet skal arbeide for
en bestandsstørrelse som er tilpasset beitegrunnlaget og som ikke fører til uakseptable beiteskader i
jord- og skogbruk.
Rindal Storviltforvaltning skal bl.annet:
 Utføre de oppgaver som blir tillagt ved avtale med viltforvaltningen i Rindal kommune.
 Skape kontakt mellom medlemmene.
 Være kontaktledd overfor lokalbefolkning og andre brukergrupper.
Deltakelse i Rindal Storviltforvaltning medfører ikke at medlemmene fraskriver seg
disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget jaktområde.
§ 3. Avgrensning
Rindal Storviltforvaltnings område er avgrenset stort sett av kommunegrensen i Rindal.
§ 4. Medlemskap
Medlemmer består av jaktområder i kommunen, og som har en kontrakt med Rindal
storviltforvaltning. Jaktområdene skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det
egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Jaktområdene må omfatte et tellende areal som minst
tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart.
Det skal gå frem av kontrakten hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet.
Medlemskapet skal lyde på vedkommende jaktområde, og kan ikke skilles fra denne. Medlemmer
plikter snarest mulig å gjøre nye grunneiere i jaktområdet kjent med medlemskapet.
Medlemskapet er bindende. Areal kan ikke meldes ut av Rindal Storviltforvaltning i en
bestandsplanperiode. Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember for inneværende
planperiodens siste år til Storviltforvaltningens styre og gjelder for påfølgende planperiode. Utmeldt
medlem som trekker sitt areal ut av Rindal Storviltforvaltning kan ikke gjøre krav på andel i lagets
fonds eller eiendeler for øvrig.
Alle kontrakter følger planperioden.

§ 5. Stemmer
Medlemmene tildeles stemmer etter tellende areal. Kun medlemmer av Rindal Storviltforvaltning
har stemmerett.
Antall stemmer i valdet:
Fra
10.000 dekar
Fra
20.001 dekar til 40.000 dekar
Fra
40.001 dekar til 60.000 dekar
Fra
60.001 dekar til 80.000 dekar
Over 80.000 dekar

gir én stemme
gir to stemmer
gir tre stemmer
gir fire stemmer
gir fem stemmer

Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall stemmer som rettighetene tilsier.
§ 6. Arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.
§ 7. Årsmøtet
Årsmøtet er Rindal Storviltforvaltnings øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen
utgangen av april måned. Rettighetshavere som er tilsluttet et jaktområde kan møte. Hvert
jaktområde kan være representert med en rettighetshaver som har stemmerett.
Årsmøtet innkalles av styrets leder.
Saker som rettighetshavere ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til Rindal
Storviltforvaltnings styre innen utgangen av januar måned.
Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal følge
innkallingen.
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede (jaktområde).
Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke
avgitte stemmer. Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem, brukes gradert stemmerett etter
stemmer jfr. § 5.













Årsmøtet skal:
Godkjenne innkalling og saksliste.
Velge møteleder og sekretær.
Velge to personer som skal underskrive protokollen.
Behandle Rindal Storviltforvaltnings årsmelding, revidert regnskap og arbeidsplan, budsjett
for neste år og honorar til styremedlemmer og revisor.
Treffe avgjørelser om anvendelse av det regnskapsmessig resultat, herunder investeringer,
fondsavsetninger, og dekning av underskudd.
Behandle forvaltningsplan og avskytningsavtale.
Behandle innkomne saker.
Velge leder for ett år.
Styret konstituerer seg selv.
Velge revisor for to år.
Fastsette medlemskontingent.

Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.
Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den samme som for det ordinære
årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak som er nevnt i innkallingen.
§ 9. Styret
 Rindal Storviltforvaltning ledes av et styre med 1medlem pr. jaktområde med minimum 20.000
dekar tellende areal. En av disse skal velges som styrets leder. Hvert jaktområde velger sin
representant med vararepresentant. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 Styremøte holdes så ofte lederen finner det påkrevet eller ett styremedlem forlanger det. For at
styret skal være vedtaksfør må minimum halvparten av styret være tilstede.
 Det føres protokoll over styremøtene.
 Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte.
 Styret kan engasjere sekretær/daglig leder etter behov.
 Styret kan inngå samarbeidsavtale med kommunen med tanke på forskjellige gjøremål
vedrørende hjorteviltforvaltning, ettersøk, fallvilt, disponering og forvaltning av viltfondsmidler
mv.
 Styret kan inngå samarbeidsavtaler med forskjellige lag og organisasjoner med tanke på
hjorteviltforvaltning.
 Styre skal utarbeide forslag til bestandsplan/forvaltningsplan for hjortevilt med avskytingsplan.
Denne skal sendes alle medlemmene til uttalelse i god tid før årsmøte.
 Styre skal til årsmøte legge fram årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett med
forslag til honorar for styremedlemmer og revisor.
§ 10. Økonomi
Utgifter dekkes av Rindal Storviltforvaltnings inntekter.
§ 11. Oppløsning
Oppløsning av Rindal Storviltforvaltning kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter
at det har vært foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til
stede. Møter ikke så mange stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig
flertall blant de fremmøtte.
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. Lagets eiendeler tilbakeføres til
kommunens viltfond.

§ 13. Tvister
Alle tvister mellom Rindal Storviltforvaltning og medlemmene eller mellom medlemmene
innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning
for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den
siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Møre og Romsdal. Voldgiftsretten skal begrunne
sitt vedtak.
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13.
august 1915 nr. 6, kap. 32).

