Vedtekter for Olderdalen grunneierlag
(vedtatt på årsmøte 21.juni 2013)

§ 1. Navn
Lagets navn er Olderdalen grunneierlag
§ 2. Formål
Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap forvalte storviltjakt
og annen utmarksressurs på en langsiktig og bærekraftig måte til det beste for området og den enkelte.
§ 3. Medlemskap
Olderdalen grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere som har gitt skriftlig
tillatelse til at deres eiendommer skal inngå i grunneierlaget innenfor det området som fremgår av § 4.
§ 4. Avgrensing
Lagets område er avgrenset til det arealet av de eiendommer som til en hver tid inngår i denne
bestemmelse. Grunneierlaget består av grunneiere i Olderdalen mellom Doarrundelva i nord og
Nomedalselva i sør. Valdet består i utgangspunkt av 1 jaktfelt. Dersom valdets areal utvides eller at
kvoten blir så stor at dette er hensiktsmessig, kan valdet deles opp i flere jaktfelt eller ulike jakttider.
§ 5. Årsmøtet
Gjennom årsmøtet utøver grunneierne den øverste myndighet i laget. Årsmøtet skal avholdes innen 20.
april hvert år. Innkalling skal skje senest innen 14 dager før årsmøtet avholdes. Innkalling kan skje ved
oppslag, annonse, eller der til egnede medier etter styrets nærmere beslutning. Grunneiere som ønsker
kan få innkalling på e-post dersom styret er informert om deres e-post adresse. Saker som
medlemmene ønsker å behandle på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 15. januar samme år.
Alle grunneiere som er medlem i grunneierlaget jfr § 3 har forslags- og stemmerett. Grunneiere i
sameie har kun en stemme, og bør velge en av rettighetshaver som representant for eiendommen.
Hvert medlem kan stille med en fullmektig med skriftlig fullmakt.
Styrets leder eller den som styret har utpekt, skal være møteleder på årsmøtet. Møteleder trenger ikke å
være grunneier
En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmene. Står stemmetallet likt, gjelder det
som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. Ved valg anses den valgt som får
flest stemmer. Beslutning om vedtektsendring krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer
som er representert på årsmøtet. Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i en avstemming dersom
styret har forelagt en sak for årsmøtet vedrørende utestenging eller gjort selv skyldig i grove brudd
mot gjeldende lover og forskrifter eller saker som kan være stridende mot grunneierlaget.
§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret skal innkalle til
ekstraordinært årsmøte når minst en tidel av grunneierlagets medlemmer skriftlig krever det for å få
behandlet et bestemt angitt emne. Grunneiere i sameie regnes tilsvarende som en representant jfr § 5
andre avsnitt. Styret skal sørge for at årsmøtet avholdes innen 2 måneder etter at kravet er fremsatt.
§ 7. Årsmøtets oppgaver
1. Årsmøtet åpnes av møteleder.
2. Valg av referent
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Fortegnelse av fremmøtte grunneiere, grunneiernes representanter enten selv eller med
fullmakt. Fortegnelsen skal angi hvor mange stemmer som er representert på årsmøtet.
5. Godkjennelse av innkalling og saksliste
6. Saker som ikke er meddelt styret etter reglene om innkalling kan ikke avgjøres på møtet
uten at alle stemmeberettige grunneiere samtykker.
7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
8. Vedtak om disponering av lagets midler
9. Fastsettelse av fellingsavgift og avgift pr påmeldt jeger.
10. Godkjennelse av budsjett for inneværende år
11. Behandle saker som er forelagt grunneierlaget til avgjørelse
12. Vedtak om utestenging av jaktlag som har gjort seg skyldig i grove brudd mot gjeldende
lover og forskrifter
13. Valg av 3 - 5 medlemmer til styre med 1- 2 varerepresentanter etter årsmøtets nærmere
vedtak. Styremedlemmer og varemedlemmer velges for 2 år ad gangen.
Første år velges 1- 2 styremedlemmer for 1 år avhengig av antallet i styret.
14. Valg av styret leder. Velges for 1 år ad gangen.
15. Valg av revisor
16. Valg av valgkomite med 2 medlemmer. Velges for 1 år ad gangen.
§ 8. Styret
Styret skal bestå av 3 – 5 medlemmer og 1- 2 varamedlemmer etter årsmøtets nærmere vedtak. Styrets
leder velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv ved valg av kasserer og sekretær. Styrets leder
fungerer som valdansvarlig, derom ikke annet er bestemt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når
minst 2 medlemmer eller minst 50 % er til stede.
§ 9. Styrets oppgaver
1. Forvaltning av lagets område i henhold til § 2, herunder forvaltning av jaktvaldet § 4.
2. Sørge for at bestandsplanområdet til enhver tid er godkjent i henhold til gjeldende
regelverk.
3. Forvaltning av lagets drift, økonomi, betaling av avgifter og innkreving fra jaktlagene
4. Styret skal foreta innkalling til årsmøtet samt legge frem årsberetning, regnskap og
budsjett
5. Oppnevning av en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av jaktrettshaverne i
valdet ovenfor kommunen
6. Styret skal sørge for at valdansvarlig representerer valdet i forhold til å tilslutte seg en
forpliktende samarbeidsavtale om bestandsforvaltning. Valdansvarlige representant har
fullmakt til å signere avtalen på vegne av valdet.
7. Sørge for en forsvarlig organisering av lagets virksomhet
herunder:
1. Inndeling av jaktvaldet av hensyn til jaktutøvelsen.
2. Avgjørelse av hvilke jaktlag som skal jakte.
3. Valdansvarlig skal formidle jaktleders navn til kommunen
4. Valdansvarlig skal rapportere årlig fellingsresultat innen 14 dager etter jaktas
utløp.
5. Fordeling av jaktutbytte
Styret har ikke myndighet å påføre laget forpliktelser som normalt krever et årsmøtevedtak, herunder
opptak av gjeld eller vesentlige anskaffelser.

§ 10. Jaktlagenes sammensetning
1. Et jaktlag bør bestå ev minst 5 godkjente jegere som har betalt jegeravgift og har bestått
storviltprøven for inneværende år, ved jaktstart. Jaktleder er ansvarlig for å kontrollere
dette og å forsikre seg om at ettersøkshund er tilgjengelig.
2. Minimum 60 % av jaktlagets medlemmer skal fortrinnsvis være grunneiere eller nære
slektninger av disse. Som nære slektninger regnes all slekt i ned- eller oppadstigende linje
i tillegg til ektefelle/samboer, søsken eller svigersøsken
3. Jaktlag med medlemmer fra grunneiere som nevnt i pkt 2, skal prioriteres foran andre
jaktlag.
4. Jaktlag med godkjent ettersøksekvipasje kan prioriteres foran lag uten, dersom der er få
godkjente ettersøkshunder tilgjengelig.
5. Dersom 2 eller flere lag oppfyller ovennevnte kriterier, vil de få tilbud om sammenslåing,
deling av kvote innen feltet eller jakt annen hvert år etter loddtrekning. Punkt 1
6. Jaktlaget skal drive hensynsfullt og aktsomt slik at skader på beitemark, gjerder, porter,
bruer etc. unngås. Jaktlaget er selv ansvarlig for å utbedre skader som oppstår. Dersom
skaden ikke blir tilfredsstillende utbedret kan styret få utført arbeidet på jaktlagets regning.
§ 11. Fordeling av utbyttet
1. 50 % av felt vilt (delt langs ryggen) tilfaller jaktlagene. Jaktlagene betaler fellingsavgift og
en avgift pr påmeldt jeger. Avgiftssatsene fremmes av styret og fastsettes av årsmøtet.
2. 50 % av felt vilt fordeles blant grunneierne der hver grunneier/sameie utgjør en part
(gnr/bnr). Fordelingen skjer etter en nærmere klassifisering av størrelsen på eiendommene.
3. Fordeling blant grunneierne skjer etter en på forhånd oppsatt liste der hver grunneier får en
pakke assortert elgkjøtt. Styret fastsetter størrelsen på pakken.
4. Jaktlaget ved jaktleder er ansvarlig for partering, pakking samt fordeling av elgkjøtt som
skal fordeles blant grunneierne jfr.§ 11 pkt 3.
5. Endring av fordelingsnøkkelen skal godkjennes av årsmøtet.
§ 12. Utmelding
Utmelding fra grunneierlaget skal skje skriftlig med ett års varsel. Ett års fristen løper fra den 15.
januar hvert år
§ 13. Oppløsing
Oppløsing av laget kan besluttes som for beslutning om vedtektsendring og krever tilslutning av minst
2/3 av de avgitte stemmer som er representert på årsmøtet. Ved beslutning om oppløsning av laget skal
det velges et avviklingsstyre som skal sørge for at alle evt. bortleieforhold skal være avviklet og alle
lagets forpliktelser er dekket. Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler medlemmene.
§ 14. Tvister
Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelse og
gjennomføring av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett
på 3 medlemmer. Av disse velges partene et medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av NordTroms Tingrett. Voldgiftsretten følger reglene i voldgiftsloven (Lov om voldgift, av 14. mai 2004)

