VEDTEKTER
for
Makalaus Løypelag SA
Pr. 2. juni 2014

§1. Andelslagets navn
Andelslagets navn er Makalaus Løypelag SA
§ 2. Forretningsadresse
Andelslagets adresse skal være i Sør-Aurdal kommune
§ 3. Formål
Andelslagets formål er å etablere, drifte og vedlikeholde skiløyper i området Liaåsen, Nystølen,
Nyset, Makalaus, Stavadalen og tilstøtende områder («Området»), herunder å eie eller leie teknisk
utstyr til slikt formål.
Virksomheten baserer seg på bidrag fra medlemmer ved innmelding i laget, samt løpende bidrag fra
hyttevel, hytte-eiere, privatpersoner, juridiske personer, sponsorer o.l. etter avtale med disse, eller
ved kontingent til laget.
Laget har et ikke-økonomisk formål, og skal ikke betale utbytte til medlemmene.
§ 4. Medlemmer
Medlem i andelslaget kan være hyttevel, hytte-eiere, organisasjoner, privatpersoner og juridiske
personer med tilknytning til Området. Styret kan beslutte at andre enkeltpersoner og juridiske
personer med interesse for lagets formål, kan bli medlemmer.
Medlem som er hytte-eier innenfor Området skal overføre sin andel ved overdragelse av sin
hytte/tomt. Melding om overføring av andel skjer til styret snarest mulig etter at hytta er overtatt av
ny eier.
Et medlem som ikke er hytte-eier, kan søke om overdragelse av andel. Styret skal godkjenne nytt
medlem. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan ikke nekte overdragelse ved arv
eller annet generasjonsskifte.
Melding om overgang av andel skal inneholde opplysning om navn, adresse, telefon, e-postadresse
eller via annen elektronisk kommunikasjon. Styret vil holde en oversikt over andelseiere basert på
meldinger innsendt fra andelseierne.

§ 5. Andelsinnskudd – tegning av andeler - kontingent
Andelens tegningspris er kr. 4000,- per andel. Et medlem kan tegne seg for flere andeler, dog kan
styret beslutte et maksimalt antall andeler pr. medlem.
Andeler kan tegnes av de som kan være medlemmer etter §4.
Tegningsprisen skal innbetales etter styrets anvisning etter at andelen(e) er tegnet. Antall andeler og
andelskapital vil variere etter antall medlemmer.
Innbetalt andelskapital skal ikke forrentes, og betales ikke tilbake ved utmelding.
Årsmøtet kan beslutte at det skal betales en årlig kontingent til laget. For øvrig skal lagets økonomi
sikres ved avtaler om driftstilskudd med de tilknyttede hyttevel og med grunneier, og eventuelt med
andre.
§ 6. Andelseierens ansvar
Den enkelte andelseier hefter kun for sin innskutte andelskapital.
§ 7. Styre og daglig leder
Andelslaget skal ha et styre på minst 2 (to) og maksimalt 7 (syv) medlemmer. Styremedlemmene
velges av årsmøtet, og normalt for 2 (to) år om gangen, men ved oppstart av laget skal styrets
medlemmer sitte kortere eller lenger enn 2 år, som følger: Etter det første året skal 2
styremedlemmer være på valg. Deretter skal to styremedlemmer være på valg hvert år, frem til alle
styremedlemmer som ble valgt ved oppstart har vært på valg. Deretter skal opp til 3
styremedlemmer være på valg hvert år.
Kun andelseiere er valgbare til styret. Liåasen Hyttevel og Stavadalen Hyttevel har begge rett til minst
to styremedlemmer hver, forutsatt at de er andelseiere.
Årsmøtet kan beslutte at det i tillegg skal velges varamedlemmer til styret. Det kan velges like mange
varamedlemmer som styremedlemmer. Årsmøtet kan i tillegg besluttet at varamedlemmene skal
være personlige.
Styret konstituerer seg selv, og velger selv hvem som skal være styreleder, med mindre styrelederen
er valgt særskilt på årsmøtet. Styreleder er lagets kontaktperson.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (tre) medlemmer møter. Beslutninger i styret fastsettes ved
alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styret forplikter selskapet utad. Lagets signatur tilligger styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Laget har ikke daglig leder, med mindre styret beslutter det.

§ 8. Årsmøtet
Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april
måned. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut til medlemmene med minst 2 (to) ukers varsel.
Innkalling sendes på mail til de andelshavere som har gyldig e-mailadresser og den legges i tillegg ut
på lagets hjemmeside. Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende tidsnok til at revidert agenda kan
sendes fra styret til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
§ 9. Saksbehandlingen på årsmøtet
Styrets leder åpner årsmøtet, og er møteleder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møtelederen skal sørge for at det skrives en oversikt over hvem som er til stede, og hvor mange
andeler som totalt er til representert. Møtelederen skal også sørge for at det velges en person til å
signere protokollen fra møtet, sammen med møtelederen.
Årsmøtet skal behandler deretter følgende:
1. Styrets årsberetning
2. Fastsette resultatregnskap og balanse
3. Valg av styre. Årsmøtet kan velge styreleder særskilt, eller la det være opp til styret å konstituere
seg selv og selv utpeke styrelder.
4. Valg av revisorer blant medlemmene
5. Valg av valgkomité
6. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen
§ 10. Stemmegivning på årsmøtet
På årsmøtet stemmer hver andelseier med én stemme. Andelseierne kan la seg representere ved
skriftlig fullmakt.
Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte andeler, og alminnelige flertall er bindende.
Endring av vedtektene og andre saker som etter loven krever det, må ha 2/3 flertall. Dersom noen
krever det, skal avstemming være skriftlig.
§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret, eller minst 10 % av andelene, eller Liaåsen hyttevel
eller Stavadalen Hyttevel, krever det, og det er klart angitt hvilken/hvilke saker som kreves
behandlet. Innkalling skjer via mail til de andelshavere som har mailadresse og melding på vår
hjemmeside med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All
dokumentasjon skal vedlegges saken på den melding som går ut via mail.
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 12. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av 2 – 4 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen.
Valgkomiteens mandat er:
1. Foreslå valg på styremedlemmer og varamedlemmer
3. Foreslå valg av revisorer blant medlemmene
4. Eventuelt foreslå styrets honorar
§13 Disponering av årsoverskudd
Årsoverskudd skal benyttes til videre drift innenfor lagets formål, og skal ikke betales ut til
medlemmene.
§ 14. Utmelding
Andelshaverne kan melde seg ut av andelslaget med 3 måneders varsel. Andelsinnskuddet
refunderes ikke ved utmelding.
§ 15. Oppløsning
Andelslaget kan på årsmøtet vedta oppløsning av andelslaget med 2/3 (to/tredjedels) flertall av
representerte stemmer, som samtidig representerer minst 1/2- parten av samtlige andeler. Dersom
det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som
kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte
stemmene.
Ved oppløsning skal lagets formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse
med oppløsningen er dekket, gå til de som er andelseiere på tidspunktet for oppløsning av
laget. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av andelseiernes omsetning med foretaket de
siste 3 årene.
§ 16. Vedtektsendringer og andre kvalifiserte beslutninger
Vedtak om endring av vedtektene, salg og kjøp av løypemaskin, eller inngåelse av leieavtale for
løypemaskin for mer enn 3 år, treffes av årsmøtet etter forslag fra styret, og fattes med 2/3
(to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

