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LOKALLAGSVEDTEKTER NFL
VEDTATT AV NFL ÅRSMØTET 11. MARS 2021
§ 1 FORMÅL

Norsk Fjørfelag (NFL) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for alle som driver ervervsmessig fjørfehold. NFL organiserer fjørfeprodusentene uavhengig av
varemottaker og produksjonsform.

Styremøter blir holdt når styreleder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever det.
Styret er vedtaksført når flertallet av medlemmene
møter. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved likt
stemmetall, har leder dobbeltstemme.

Lokallaget skal i sin region:
• drive næringspolitisk arbeid
• bidra til aktivitet for fjørfeprodusentene
• være en pådriver for fjørfenæringen mot politikere,
media, bondelag osv.
• fungere som bindeledd mellom NFL sentralt og medlemmene lokalt

§ 5 LOKALLAGSTYRETS FORPLIKTELSER

Lokallagsstyrene bør være representert på NFL sitt
årsmøte.

Styret skal tilpasse driften til organisasjonens økonomiske ressurser og legge fram revidert regnskap og
årsmelding for årsmøtet.

Styret i lokallaget leder virksomhetet i samsvar med
gjeldende vedtekter, årsmøtevedtak og de til enhver tid
gjeldende lovbestemmelser.
Styret skal føre tilsyn med organisasjonens drift, interesser og formål.

Forenklet dagsorden for årsmøter i lokallag:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmøtet bestemmer om årsmøtet skal være
åpent eller lukket
3. Valg av referent
4. Valg av to stemmeberettigede medlemmer
til å underskrive protokollen
5. Årsmelding fra styret
6. Regnskap, revisjonsberetning og orientering
om budsjett
7. Prioriterte oppgaver og styrets arbeidsplan
for kommende år
8. Innkomne saker
9. Valg av styreleder (1 år)
10. Valg av styremedlemmer (2 år) og varamedlemmer (1 år)
11. Valg av nestleder blant styrets medlemmer (1 år)
12. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år)
og 1 varamedlem (1 år)
13. Valg av 1 revisorer og 1 vararevisor (1 år)
14. Avslutning

§ 8 REGNSKAP OG REVISJON

Valg av styreleder og øvrige verv skjer ved håndsopprekking/akklamasjon, dersom det ikke blir framsatt
krav om skriftlig valg. Dersom det er flere kandidater
til et verv blir den kandidaten som får over halvparten
av de avgitte stemmer valgt. I tilfeller med mer enn to
kandidater, hvor ingen av kandidatene oppnår kvalifisert flertall, foretas omvalg mellom de to kandidatene
med flest stemmer.

Styret i NFL/lokallaget kan ekskludere medlemmer
som bryter organisasjonens vedtekter, handler illojalt
eller på annen måte svikter eller opptrer i strid med
NFL/lokallagets formål og vedtak. Før styret treffer avgjørelse eller fatter vedtak skal vedkommende
varsles og gis anledning til å uttale seg. Den som blir
ekskludert, kan anke avgjørelsen inn for årsmøtet.
Ankefrist er 3 måneder etter at medlemmet er gjort
kjent med styrets vedtak.
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Lokallagets regnskap bør følge kalenderåret. Regnskapet revideres av valgt revisor. Revisor skal innlevere
revisjonsmelding til styret snarest mulig etter at
regnskapet er avsluttet.
§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene kan vedtas i ordinært eller
ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte
stemmene. Forslag til endring av vedtektene må være
sendt styret innen 6 måneder før årsmøtet og være
kunngjort på e-post minst en måned før årsmøtet.
§ 10 ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer kan utnevnes på ordinært årsmøte
etter enstemmig innstilling fra styret.
§ 11 UTMELDING/EKSKLUSJON

Utmelding av NFL/lokallaget skal skje skriftlig. Et medlem som melder seg ut, mister sine tillitsverv i organisasjonen fra utmeldingsdato.

§ 2 ORGANISASJON

Det bør være aktive lokallag i alle landets regioner. Medlemmene i NFL som er hjemmehørende i regionen, utgjør
lokallaget.

Lokallaget får overført en andel av medlemskontingenten
fra Norsk Fjørfelag forutsatt at årsmøte er gjennomført, og at årsmelding og regnskap fra foregående år
foreligger.

§ 3 MEDLEMSKAP

Kun fjørfeprodusenter som er medlem i NFL kan være
medlemmer i lokallaget og ha stemmerett. Et medlemskap er personlig. Ett medlemskap gir én stemme på
årsmøtet.
Ektefelle, registrert samboer eller annen generasjon på
driftsenheten kan tegne medlemskap nummer 2, til 1/5 av
ordinær medlemskontingent. Medlem nr. 2 er fullverdig
medlem med stemmerett.
Produsenter som avvikler driften kan være medlem med
stemmerett ut kalenderåret det er betalt medlemskontingent for.
Ansatte i organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner med tilknytning til fjørfenæringen kan opptas som
personlige støttemedlemmer, men er uten stemmerett.
Støttemedlemmer må godkjennes av NFL-styret.
§ 4 LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret består av styreleder og 2-5 styremedlemmer, deriblant kasserer. Det skal tilstrebes at lokallagsstyret gjenspeiler geografien og de fjørfeproduksjonene som
er i regionen. Alle medlemmer i hht § 2 er valgbare.
Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år. Styreleder
velges hvert år. Nestleder for 1 år innstilles blant øvrige
styremedlemmer av valgkomiteen og velges av årsmøtet.
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§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er lokallagets øverste beslutningsorgan.
Ordinært årsmøte bør avholdes innen utgangen av
februar. På årsmøtet behandles årsmelding, regnskap,
budsjett, arbeidsplan og valg. Årsmøtet velger styret
blant organisasjonens medlemmer.
Tid og sted for årsmøtet fastsettes av styret. Styrets
leder innkaller til og leder årsmøtet. Senest 4 uker før
årsmøtet skal innkalling sendes alle lokallagets medlemmer på e-post og eventuelt publiseres i fagbladet
FJØRFE. Sakspapirer skal være medlemmene i hende
senest 14 dager før årsmøtet, utsendt på e-post.
Alle fjørfeprodusenter som har betalt kontingent for
inneværende år, senest en uke før årsmøtet, kan delta
med stemmerett på årsmøtet.
Lokallaget kan selv avgjøre om de ønsker å følge
dagsorden for årsmøtet som omtalt i NFLs vedtekter,
paragraf 6, eller følge modell uten ordfører, hvor styreleder leder årsmøtet.

Saker avgjøres ved simpelt flertall når ikke annet er
fastsatt i vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
§ 7 VALGKOMITÉ

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2-3 personer med funksjonstid på 3 år hver, der ett medlem
går ut hvert år. Den som har sittet lengst fungerer som
leder. Årsmøtet velger også 1 varamedlem til valgkomiteen, for ett år hver. Valgkomiteens antall kan fravikes
og tilpasses lokallagets medlemstall.

§ 12 OPPLØSNING

Forslag til oppløsning av lokallaget må være lokallagsstyret i hende senest 3 måneder før årsmøtet. Forslag
til oppløsning skal være gjort kjent for medlemmene
i lokallaget før årsmøtet. Forslaget skal refereres og
drøftes på førstkommende årsmøte og vedtak om
oppløsning kan gjøres på neste årsmøte. Gyldig vedtak
krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene.
Midler som måtte være igjen ved oppløsning, blir overført til Norsk Fjørfelag.
§ 13 SAMMENSLÅING AV LOKALLAG

Valgkomiteen bør gjenspeile produsentene i regionen
(bl.a. produksjonsform og geografi). Medlemmer av valgkomiteen kan ikke gjenvelges for etterfølgende periode.
Valgkomiteen skal i sin innstilling tilstrebe best mulig
representasjon av produsentene i regionen og etterstrebe likestilling mellom kjønnene.

Dersom to eller flere lokallag ønsker å slå seg sammen,
må dette vedtas av de respektive lokallag sine årsmøter
med minimum 2/3 flertall. Deretter fremmes sak om
sammenslåing for NFL sitt årsmøte; endelig godkjenning forutsetter simpelt flertall.
Ved sammenslåing av to eller flere lokallag overføres
eventuelle midler til det nye lokallaget.

Valgkomiteen skal legge fram forslag til alle valg som
skal behandles på årsmøtet.
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