
Kretsmøtene 2017 - vedtektsendringer 
Styret i Nortura satte sommeren 2016 ned en vedtektskomite (VK) med følgende oppdrag:  
 

1. Komiteen skal på generelt grunnlag vurdere om det er behov for å modernisere og gjøre 
endringer i vedtektene slik at de er best mulig tilpasset de utfordringer Nortura står overfor i 
dag og de nærmeste årene. I den grad prosjektet "Revitalisering av kretsarbeidet" resulterer i 
endringer som krever justeringer av vedtektene skal dette tas inn under dette punktet.     

 
2. Komiteen skal se på muligheten for å gjøre tilpasninger i ordningene med 

tilleggsandelsinnskudd og medlemskapital. Målet er å lage en god løsning for eiere som 
ønsker å gå inn med ekstra egenkapital samtidig som det blir et fornuftig kapitalinstrument for 
selskapet. Komiteen skal foreslå nødvendige endringer i vedtektene for å implementere den 
foreslåtte løsningen.   
 

3. Komiteen skal foreslå justeringer i vedtektene for å tydeliggjøre grensesnittet mellom 
vedtekter og avtaler. Vedtektene skal i all hovedsak dekke opp de grunnleggende og 
prinsipielle forhold i organisasjonen, samtidig som det går tydelig fram hvilke forhold som 
styres av avtaler og kontrakter.  

 
Til sammen har dette medført forslag på endringer i 10 paragrafer. Styret i Nortura SA ønsker å 
fremme endringene for årsmøtet 2017. Alle vedtektsendringer i Nortura skal legges fram for 
kretsmøtene før de behandles i årsmøtet. Gyldig vedtak i årsmøtet krever 2/3 flertall. 
 
Forslagene til endringer følger under, med en kort innledning til hver paragraf som omfattes av 
endringer. Venstre kolonne viser paragrafen slik den er i dag, mens høyre kolonne viser forslag til 
ordlyd (i rødt). Hele vedtektssettet finner du på https://medlem.nortura.no/ og søk på vedtekter.  

 
1) Forslag om tillegg i §2 - Formålet  

Arbeidsutvalget i region Midt har sendt inn forslag på endring knyttet til §2 Formålet (se vedlagt brev). 
VK ønsker på bakgrunn av det å ta inn følgende formulering.  
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 2 • Formål  (1. ledd) 
 
Nortura SA har til formål å omsette 
medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best 
mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet 
bidra til at medlemmene får det best mulig 
økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon. 

§ 2 • Formål  (1. ledd) 
 
Nortura SA har til formål å omsette 
medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best 
mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet 
bidra til at medlemmene får det best mulig 
økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon, 
på kort og lang sikt. 

 
 

2) Forslag om å justere regelverket for tilleggsand elsinnskudd  
 
Tilleggsandelsinnskuddet har i dag en oppsigelsesklausul (melding om uttak §7 - 3 ledd) som langt på 
vei garanterer utbetaling 7 år etter oppsigelse. Regnskapsteknisk medfører dette at 
tilleggsandelsinnskuddet omdefineres fra egenkapital (EK) til gjeld i Norturas regnskap når "avtalen" 
sies opp. I praksis har alle som har plassert penger i tilleggsandelsinnskudd sagt opp avtalen samtidig 
som investeringen har blitt gjennomført og tilleggsandelsinnskuddet blir da stående i Norturas 
regnskap som gjeld i 7 år.  
 
Dette er uheldig og var heller ikke intensjonen da kapitalinstrumentet ble laget. VK foreslår derfor en 
innstramming for å sikre at tilleggsandelsinnskudd blir regnskapsført som EK i hele perioden. Det 
foreslås også å redusere størrelsen på andelene til kr 6000 og at det settes et tak på 50 andeler per 
medlem. Det første for å redusere inngangssteget. Taket på kr 300 000 settes for å redusere mulige 
framtidige interessekonflikter hvis enkeltmedlemmer har en uforholdsmessig stor andel av sin formue 
plassert i selskapet. 
       

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  



§ 4.   Tilleggsandelsi nnskudd  
Årsmøtet kan beslutte å utvide egenkapitalen 
med frivillig innbetaling av ansvarlig 
tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende 
andelseiere. Tilleggsandelsinnskuddene er 
lydende på kr 12.000 pr andel som innbetales i 
sin helhet i forbindelse med tegning. Minste 
innbetalingsbeløp er på kr 12.000. 
 
Tilleggsandelsinnskuddene gir ingen 
rettigheter i Nortura SA ut over rett til eventuell 
renteavkastning. Rentesatsen fastsettes av 
årsmøtet og kan settes opp til 3 prosentpoeng 
over den til enhver tid gjeldende rente på 
statsobligasjoner med 5 års løpetid. Eventuelt 
opptjente renter utbetales årlig. 
 
Årlige innbetalte tilleggsandelsinnskudd har en 
bindingstid på 7 år og kan utbetales til 
andelseier 7 år etter det året melding om uttak 
fant sted, og uten at medlems- og eierskapet i 
andelslaget sies opp. 
 
Ved opphør av medlems- og eierskapet vil 
utbetaling finne sted i samsvar med den 
utbetalingstakt som er beskrevet i vedtektene 
§ 12, 3.ledd.  

§ 4  Tilleggsandelsinnskudd  
Årsmøtet kan beslutte å utvide egenkapitalen 
med frivillig innbetaling av ansvarlig tilleggs-
andelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. 
Tilleggsandelene er lydende på kr 6.000 pr 
andel som innbetales i sin helhet i forbindelse 
med tegning. Minste innbetalingsbeløp er på kr 
6.000. Hver andelseier kan maksimalt eie 50 
andeler. 
 
Tilleggsandelsinnskuddene gir ingen 
rettigheter i Nortura SA ut over rett til eventuell 
renteavkastning. Rentesatsen fastsettes av 
årsmøtet og kan maksimalt utgjøre 3 
prosentpoeng over renten på statsobligasjoner 
med 5 års løpetid. Eventuelt opptjente renter 
utbetales samme år de er vedtatt. 
 
Årsmøtet kan vedta innløsning og utbetaling av 
tilleggsandeler 7 år etter det året innbetalingen 
fant sted. Eldste tilleggsandeler innløses først.  
 
Ved opphør av medlems- og eierskapet vil 
utbetaling finne sted i samsvar med den 
utbetalingstakt som er beskrevet i vedtektene 
§ 12, 5. avsnitt 

 
 

3) Presisering av regelverket knyttet til Medlemska pitalkonti  
 

I likhet med tilleggsandelsinnskuddet er det viktig å sikre at banker og kredittinstitusjoner godtar 
medlemskapitalen som reell egenkapital i selskapet. VK foreslår derfor følgende presisering: 
medlemskapitalkonto kan etter vedtak i årsmøtet tilbakebetales kontoinnehaver 7 år etter det året 
avsetningen fant sted. Også dagens vedtekter har et slikt forbehold, men blir tydeligere i det nye 
forslaget. Det foreslås også en liten justering av teksten knyttet til utbetaling av renter.  
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 5 Medlemskapitalkonti  

Årsmøtet kan vedta at årsoverskudd som kan 
deles ut, helt eller delvis skal avsettes til konti 
lydende på medlemsforetakenes navn 
(medlemskapitalkonti). Avsetning foretas på 
grunnlag av det enkelte medlems omsetning med 
foretaket. 

Innestående beløp på medlemskapitalkonti gir rett 
til eventuell renteavkastning med en rentesats 
som fastsettes av årsmøtet. Renten kan settes 
opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid 
gjeldende rente på statsobligasjoner med fem års 
løpetid. Eventuelt opptjente renter utbetales årlig. 

Årlig avsatte beløp innestående på 
medlemskapitalkonto tilbakebetales 
kontoinnehaver 7 år etter det året avsetningen 
fant sted. Har Nortura SA ikke tilstrekkelig 
årsoverskudd, skal eldste innestående 
avsetningsbeløp dekkes først. 

§ 5     Medlemskapitalkonti   
 
Årsmøtet kan vedta at årsoverskudd som 
kan deles ut, helt eller delvis skal avsettes 
til konti lydende på medlemsforetakenes 
navn (medlemskapitalkonti). Avsetning 
foretas på grunnlag av det enkelte medlems 
omsetning med foretaket. 
 
Innestående beløp på medlemskapitalkonti 
gir rett til eventuell renteavkastning med en 
rentesats som fastsettes av årsmøtet. 
Renten skal ikke være høyere enn for 
tilleggsandelsinnskudd. Eventuelt opptjente 
renter utbetales samme år de er vedtatt. 
 
Årlig avsatte beløp innestående på 
medlemskapitalkonto kan etter vedtak i 
årsmøtet tilbakebetales kontoinnehaver 7 år 
etter det året avsetningen fant sted.  Eldste 
innestående avsetningsbeløp dekkes først.  
 



Medlemsforetak kan ellers bare kreve å få utbetalt 
innestående beløp på medlemskapitalkonti 
dersom medlems- og eierskapet i Nortura SA sies 
opp. For utbetalingstakt gjelder bestemmelsen i § 
12, 4.ledd. 

Årsmøtet fastsetter regler for avsetning og 
tilbakebetaling av beløp på medlemskapitalkonti, 
og eventuelt fastsetter samlet innestående 
maksimumsbeløp. 

Medlemsforetak kan ellers bare kreve å få 
utbetalt innestående beløp på 
medlemskapital-konti bare dersom 
medlems- og eierskapet i Nortura SA sies 
opp. For utbetalingstakt gjelder 
bestemmelsen i § 12, 5. ledd. 
 
Årsmøtet fastsetter regler for avsetning og 
tilbakebetaling av beløp på medlems-
kapitalkonti, og eventuelt fastsetter samlet 
innestående maksimumsbeløp. 

 
 

4) Konsernstyret også ansvarlig for avtalevilkår 
 
Konsernstyrets ansvar for leveringsvilkår og avregning er presisert i dagens vedtekter. Utviklingen går 
i retning av stadig mer spesialproduksjoner. VK mener derfor det er viktig å få på inn en formulering i 
vedtektene som understreker konsernstyrets ansvar også for disse.  
 

Nåværen de vedtekter  Forslag til endring  
§ 6 • Leveringsvilkår og 
avregning 

Regler for leveranse til foretaket 
og regler for avregning 
fastsettes av konsernstyret. 

§ 6 • Leveringsvilkår og avregning  

Regler for leveranse til foretaket og regler for avregning 
fastsettes av konsernstyret.  

Konsernstyret fastsetter også avtalevilkår for 
spesialproduksjoner. 

 
  

5) Etterbetaling etter utmelding 
 

Endringen i §8 – 3. ledd er en oppretting av en tidligere henvisningsfeil.  
 
VK ser behov for en presisering i § 8 Utmelding der 6. ledd gir rett til etterbetaling etter utmelding. 
Denne endringen sikrer at tidligere medlemmer som har avsluttet medlemsskapet av naturlige årsaker, 
ikke "rammes" av denne bestemmelsen.    
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 8 Utmelding ( 3. ledd)  
 
Utmeldt medlemsforetak har krav på 
å få tilbakebetalt sitt obligatoriske 
andelsinnskudd i samsvar med 
vedtektenes § 12, 1. og 2. ledd 
såfremt andelskapitalen er i behold. 
Eventuelle tilleggsandelsinnskudd 
tilbakebetales i samsvar med 
vedtektenes § 12, 3. ledd 
 
§ 8 Utmelding (6.ledd)  
 

Utmeldt medlem har ikke krav på 
etterbetaling som blir vedtatt mer enn 
ett år etter medlemskapets opphør. 

§ 8 Utmelding ( 3. ledd)  
 
Utmeldt medlemsforetak har krav på å få tilbakebetalt 
sitt obligatoriske andelsinnskudd i samsvar med 
vedtektenes § 12, 1. og 2. ledd såfremt andelskapitalen 
er i behold. Eventuelle tilleggsandelsinnskudd 
tilbakebetales i samsvar med vedtektenes § 12, 5. ledd.  
 
§ 8 Utmelding (6. ledd)  
 
Utmeldt medlem har ikke krav på etterbetaling som blir 
vedtatt etter medlemskapets opphør. Ved opphør av 
medlemskap som følge av dødsfall, opphør av 
virksomheten eller ved salg eller annen overføring av 
virksomheten har et medlemsforetak dog rett til 
etterbetaling som blir vedtatt på førstkommende 
årsmøte.  

 
 
 
 



6) Tydeligere skille mellom åpne produksjoner og av taleproduksjon  
 

Dagens vedtekter tar i for liten grad inn over seg det faktum at en stadig større andel av Norturas 
råvaretilgang kommer fra avtalebaserte produksjoner. Fjørfekjøtt utgjør naturligvis de største 
"avtalebaserte" volumene. Men også innenfor andre produksjoner inngår Nortura avtaler med 
produsenter om spesialproduksjoner. Avtalene er ofte utformet på bakgrunn av konkret etterspørsel 
fra en kunde (kjede).  
 
Endringen i §9 er gjort for å tydeliggjøre grensesnittet mellom vedtekter og avtaler. Det handler om at 
det må være tydelig "harmoni" mellom Vedtektene, Samvirkeloven og de avtaler Nortura inngår, da 
loven og vedtektene har en høyere rang enn avtaler.   
 
Konsernstyret får ansvar for at det utarbeides retningslinjer knyttet til endring i §9 - 4. ledd. 
§9 - 6. ledd som omhandler Norturas rett til motregning er ny. Motregning er ingen ny praksis i 
selskapet, men endringen er en presisering av motregningsretten.     
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 9 Rettigheter og plikter  

Andelseierne plikter å overholde Nortura 
SAs vedtekter og de vedtak som er blitt 
fattet med hjemmel i disse. Andelseierne 
plikter å rette seg etter de vedtak som 
fattes av styret med sikte på å 
gjennomføre en effektiv 
markedstilpasning. 

Andelseierne har rett og plikt til å levere 
hele sin produksjon av egg og fjørfeslakt 
og/eller hele sin produksjon av øvrige 
slaktedyr til Nortura SA eller den som 
Nortura SA har godkjent for mottak. 
Unntatt fra dette er slakt og egg til eget 
forbruk, til kårfolk og ansatte på gården. 
Leveringsrett og -plikt gjelder ikke for 
fjørfeslakt i Nordland, Troms og Finnmark. 

Der medlemsforetaket har leveringsrett og 
-plikt, kan vedkommende ikke selge varer 
i konkurranse med Nortura SA. 
Konsernstyret kan gi dispensasjon og 
fastsette regler for dette. 

Årsmøtet kan bestemme at 
leveringsplikten også skal gjelde for 
omsetning av livdyr og avlsdyr. 

Nortura SA kan nekte å omsette til 
ordinære betingelser slakt, egg og livdyr 
som er produserte eller levert i strid med 
lovlige vedtak i foretakets organer. 
Nortura SA kan dessuten nekte å ta imot 
leveranser av slakt, egg og livdyr som er 
produsert i strid med offentlige krav. 

§ 9 • Rettigheter og plikter   

Andelseierne plikter å overholde Nortura SAs 
vedtekter, og de vedtak som er blitt fattet med 
hjemmel i disse og de avtaleforpliktelser 
andelseieren har overfor Nortura SA. Andelseierne 
plikter å rette seg etter de vedtak som fattes av 
styret med sikte på å gjennomføre en effektiv 
markedstilpasning. 

Andelseierne har rett og plikt til å levere hele sin 
produksjon av egg og/eller av slaktedyr til Nortura 
SA eller den som Nortura SA har godkjent for 
mottak. Denne vedtektsbestemte leveringsretten og 
-plikten gjelder ikke for produksjon av fjørfe   som 
reguleres av den til enhver tid gjeldende 
produksjonsavtale fastsatt av konsernstyret.  

Unntatt fra leveringsretten og –plikten er slakt og 
egg til eget forbruk, til kårfolk og ansatte på gården. 

Et medlem skal ikke opptre i konkurranse med 
Nortura SA. Dersom det foreligger særlige forhold 
kan det gis dispensasjon fra dette forbudet etter 
retningslinjer fastsatt av konsernstyret. 

Årsmøtet kan bestemme at leveringsplikten også 
skal gjelde for omsetning av livdyr og avlsdyr. 
Nortura SA kan nekte å omsette til ordinære 
betingelser slakt, egg og livdyr som er produserte 
eller levert i strid med lovlige vedtak i foretakets 
organer. Nortura SA kan dessuten nekte å ta imot 
leveranser av slakt, egg og livdyr som er produsert i 
strid med offentlige krav. 

Nortura SA har rett til å motregne mot ethvert krav 
et medlem har mot Nortura SA.  

 
 

7) Tilleggsandelsinnskudd og eksklusjon 
 

I dagens vedtekter står det ingen ting om hva som skjer med tilleggsandelsinnskuddet ved eksklusjon. 
Det er en forglemmelse fra 2010 da ordningen ble vedtatt. I VK sitt forslag likestilles 
tilleggsandelsinnskuddet og det obligatoriske andelsinnskuddet ved eksklusjon. Når det gjelder 



hvordan selve utbetalingen skal foregå, reguleres dette av § 12.   
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 11 (3. ledd) Brudd på vedtektene  
 
Medlem som er ekskludert, får tilbakebetalt sitt 
andelsinnskudd såfremt andelskapitalen er i 
behold, men har ikke krav på noe av foretakets 
øvrige formue og taper sin rett til eventuell 
etterbetaling. 

Innestående på innskuddskonti for medlemmer 
eller på medlemskapitalkonti i foretaket, 
utbetales etter gjeldende regler. 

§ 11 (3. ledd) Brudd på vedtektene  
 
Medlem som er ekskludert, får tilbakebetalt sitt 
andelsinnskudd/tilleggsandelsinnskudd 
såfremt andelskapitalen er i behold, men har 
ikke krav på noe av foretakets øvrige formue 
og taper sin rett til eventuell etterbetaling. 
  
Innestående på innskuddskonti for medlemmer 
eller på medlemskapitalkonti i foretaket, 
utbetales etter gjeldende regler. 

 
 

8) Utbetaling av tilleggsandelsinnskuddet ved uttre den 
 

Den viktigste endringen knyttet til denne paragrafen Innløsning ved uttreden  (utbetaling av 
innestående kapital etter at medlemskapet har opphørt) er at det er utformet et nytt 5. ledd. Der slås 
det fast at tilleggsandelsinnskuddet ved uttreden utbetales 7 år etter at innbetaling/avsetning fant sted, 
men uten at det da kreves årsmøtevedtak først. Dette i motsetning til innestående medlemskapital 
som ikke kan betales ut før etter vedtak i årsmøtet.   
   

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 12. Innløsning (2. 5. 6. 7. og 8. 
ledd) 
 
Dersom regnskapet godkjennes med 
andelskapitalen fullt ut intakt, får 
uttredende andelseier den nominelle 
verdi av innbetalt obligatoriske 
andelsinnskudd innløst.  Dersom deler 
av andelskapitalen er tapt, skal det 
skje en forholdsmessig reduksjon i 
innløsningsbeløpet.  

 
Avsatte beløp innestående på 
medlemskapital-konto utbetales 7 år 
etter det året avsetning fant sted, jf. 
vedtektenes § 5 3. ledd. Eldste avsatte 
beløp utbetales først og deretter de 
årlig avsatte beløpene i samme 
rekkefølge som avsetningene er gjort.  
 
Styret kan fastsette minimumsbeløp 
for tilbake-betaling og en raskere 
tilbakebetalingstakt.   
 
Ikke utbetalte beløp forrentes etter 
rentesats fastsatt av årsmøtet.  

§ 12. Innløsning ved uttreden  (2. 5. 6. 7. og 8. 
ledd) 
 
(2) Dersom regnskapet godkjennes med 
andelskapitalen fullt ut intakt, får uttredende andelseier 
den nominelle verdi av innbetalt obligatoriske 
andelsinnskudd og eventuelle tilleggsandelsinnskudd 
innløst.  Dersom deler av andelskapitalen er tapt, skal 
det skje en forholdsmessig reduksjon i 
innløsningsbeløpet.  

 
(5) Tilleggsandelsinnskudd utbetales 7 år etter det året 
innbetaling/avsetning fant sted. Eldste 
avsatte/innbetalte beløp utbetales først og deretter de 
årlig avsatte/innbetalte beløpene i samme rekkefølge 
som avsetningene/innbetalingen ble gjort. 
 
(6) Avsatte beløp innestående på medlems-
kapitalkonto utbetales i henhold til vedtak i årsmøtet, 
likt som for utbetalinger til eksisterende medlemmer.   
 
(7) I unntakstilfeller kan styret fastsette raskere 
tilbakebetaling til utmeldt medlem enn det som følger 
av § 12.   
 
(8) Ikke utbetalte beløp som et utmeldt medlem har 
krav på forrentes etter rentesats fastsatt av årsmøtet.  

 
 

9) Endret funksjonstid for valgkomiteen   
 
Sentral valgkomite velges i dag for to år om gangen og kan gjenvelges for en ny periode (kan maks 
sitte to perioder – 4 år). Dette fører i praksis til at medlemmer i valgkomiteen er med på å innstille på 
seg sjøl for 2. periode. Det er fra flere stilt spørsmål om denne praksisen.  VK foreslår derfor en 



endring slik at medlemmer i valgkomiteen velges for 3 år, men at antall perioder de kan sitte reduseres 
fra 2 til 1. Dermed elimineres problemstillingen. TINE SA har også samme praksis.     
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 17 Funksjonstid   
 
Alle tillitsvalgte velges for to år, med unntak av 
styreleder, nestleder, ordfører og varaordfører, 
leder i kontrollkomiteen, leder i årsmøtets 
valgkomite og leder og nestleder i 
regionutvalgene som velges for ett år av 
gangen. Vararepresentanter velges for ett år 
av gangen. 
 
Medlemmer til kontrollkomiteen og 
valgkomiteene i kretsene velges for tre år. 

§ 17 Funksjonstid   
  
Alle tillitsvalgte velges for to år, med unntak av 
styreleder, nestleder, ordfører og varaordfører, 
leder i kontrollkomiteen, leder i årsmøtets 
valgkomite og leder og nestleder i 
regionutvalgene som velges for ett år av 
gangen. Vararepresentanter velges for ett år 
av gangen. 
 
Medlemmer til kontrollkomiteen, sentral 
valgkomite, regional valgkomite og 
valgkomiteene i kretsene velges for tre år. 

 
 

10)  Årsmøtets oppgaver 
 
Endringene i denne paragrafen Årsmøtets oppgaver er en presisering og konsekvens av endringene 
som er foreslått i §4 og §5. Endringene gjøres for å styrke/sikre at medlemskapitalen og 
tilleggsandelsinnskudd blir godtatt som reell egenkapital. Dagens vedtekter medfører ingen automatikk 
i at medlemskapitalen skal utbetales etter 7 år. Men å innføre et eksplisitt krav om årsmøtevedtak for å 
avgjøre om det anses økonomisk forsvarlig, å vedta hel eller delvis tilbakebetaling, av medlemskapital 
og tilleggsandelsinnskudd, innebærer en styrking av kapitalordningene som reell EK.     
 

Nåværende vedtekter  Forslag til endring  
§ 23.   Årsmøtets oppgaver  
 
Årsmøtet skal ha innsyn i alle 
datterselskaper, herunder tilhørende 
regnskap, økonomisk stilling og det enkelte 
datterselskaps bidrag til Nortura SA. 

Det ordinære årsmøtet sine oppgaver: 
 

• Velge to utsendinger til å 
underskrive protokollen sammen 
med ordfører 

• Behandle styrets årsmelding 
• Behandle regnskap, herunder 

rapport fra kontrollkomité og revisor 
• Disponere årsresultat, herunder om 

eventuelt årsoverskudd skal nyttes 
til    

- forrentning av innestående 
på medlemskapitalkonti 

- forrentning av 
tilleggsandelsinnskudd 

- forrentning av obligatorisk 
andelsinnskudd 

- tilbakebetaling av beløp 
eldre enn sju år 
innestående på 
medlemskapitalkonti, jf § 5 

§ 23.   Årsmøtets oppgaver  
 
Årsmøtet skal ha innsyn i alle datterselskaper, 
herunder tilhørende regnskap, økonomisk stilling og 
det enkelte datterselskaps bidrag til Nortura SA. 
 
Det ordinære årsmøtet sine oppgaver: 
 
• Velge to utsendinger til å underskrive 

protokollen sammen med ordfører 
• Behandle styrets årsmelding 
• Behandle regnskap, herunder rapport fra 

kontrollkomité og revisor 
• Disponere årsresultat, herunder om eventuelt 

årsoverskudd skal nyttes til    

- forrentning av innestående på 
medlemskapitalkonti 

- forrentning av 
tilleggsandelsinnskudd 

- forrentning av obligatorisk 
andelsinnskudd 

- tilbakebetaling av beløp eldre enn 
sju år innestående på 
medlemskapitalkonti, jf § 5 

- avsetning til medlemskapitalkonti i 
samsvar med § 5, 1. ledd 

- nyttes til etterbetaling 

- avsettes til etterbetalingsfond 



- avsettes til 
medlemskapitalkonti i 
samsvar med § 5, 1. ledd 

- nyttes til etterbetaling 

- avsettes til 
etterbetalingsfond 

- eventuelt kombinasjoner av 
de nevnte strekpunkter 

• Drøfte foretakets utfordringer med 
hensyn til økonomi, marked, 
organisasjon og strategi. 

• Andre saker nevnt i innkallingen 
• Velge styreleder 
• Velge styremedlemmer 
• Velge nestleder 
• Velge fire varamedlemmer i 

nummer-orden til styret 
• Velge medlemmer til 

kontrollkomiteen. 
• Velge leder i kontrollkomiteen 
• Velge varamedlem til 

kontrollkomiteen 
• Velge ordfører og varaordfører for 

årsmøtet.  
• Velge medlemmer til valgkomiteen 
• Velge leder og nestleder i 

valgkomiteen. 
• Velge tre varamedlemmer i 

nummerorden til valgkomiteen. 
 
Årsmøtet ansetter, og eventuelt avsetter, 
konsernrevisor etter innstilling fra 
konsernstyret. 

- eventuelt kombinasjoner av de 
nevnte strekpunkter 
 

• Årsmøtet kan såfremt det anses økonomisk 
forsvarlig, vedta hel eller delvis  

- tilbakebetaling av 
tilleggsandelsinnskudd, jf § 4, 3. avsnitt, 
og/eller tilbakebetaling av innestående 
på medlemskapitalkonti, jf § 5, 3. avsnitt. 

Årsmøtet kan ikke prioritere tilbakebetalinger fra      
medlemskapitalkonti fremfor tidligere års innbetalte 
tilleggsandelsinnskudd. 
• Drøfte foretakets utfordringer med hensyn til 

økonomi, marked, organisasjon og strategi. 
• Andre saker nevnt i innkallingen 
• Velge styreleder 
• Velge styremedlemmer 
• Velge nestleder 
• Velge fire varamedlemmer i nummer-orden til 

styret 
• Velge medlemmer til kontrollkomiteen. 
• Velge leder i kontrollkomiteen 
• Velge varamedlem til kontrollkomiteen 
• Velge ordfører og varaordfører for årsmøtet.  
• Velge medlemmer til valgkomiteen 
• Velge leder og nestleder i valgkomiteen. 
• Velge tre varamedlemmer i nummerorden til 

valgkomiteen. 
 

Årsmøtet ansetter, og eventuelt avsetter, 
konsernrevisor etter innstilling fra konsernstyret. 

 
 

11)  Konsernstyrets oppgaver   
 
Dette er en følgekonsekvens av endringen i §6 der konsernstyrets ansvar for å fastsette avtalevilkår 
for spesialproduksjoner tydeliggjøres. 
 
§ 28 • Konsernstyrets oppgaver (12 ledd)  

Konsernstyret skal fastsette 
leveringsbetingelser for Nortura SA 
medlemmer, retningslinjer for alt mottak av 
slakt, egg, livdyr og ull samt rådgivning. 

§ 28 • Konsernstyrets oppgaver (12 ledd)  

Konsernstyret skal sørge for produksjonsavtaler 
der det er aktuelt, fastsette leveringsbetingelser 
for Nortura SAs medlemmer, og fastsette 
retningslinjer for alt mottak av slakt, egg, livdyr og 
ull samt rådgivning. 

 
12)  Innspill fra AU Midt-Norge   

 
Som vist til i punkt 1 har AU Midt-Norge kommet med innspill til vedtektsendringer. VK sine 
kommentarer finner du under: Her er brevet:  

Fra AU Midt-Norge 

                                                                                                                        Molde, 31.08.16 

Til Vedtektskomitéen i Nortura 



 

Forslag til vedtektsendringer 

Arbeidsutvalget i Midt-Norge ønsker å komme med innspill til deres arbeid med vedtekter. Det er i 

paragraf 2 Formål vi kommer med forslag til endring. 

Vårt forslag til endring er i første avsnitt: 

Nortura har som formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på en rasjonell måte. 

Foretaket skal ved sin virksomhet fremme medlemmene sine økonomiske, yrkesmessige og 

samfunnsinteresser på kort og lang sikt.  

AU Midt-Norge ønsker med dette en presisering av at landbruk er en langsiktig næring, der vi er 

avhengig av aksept i samfunnet for støtte til å drive landbruk. Vi ønsker et tydeligere fokus på 

langsiktighet i Nortura sitt arbeid. 

I dagens vedtekter paragraf 2, andre avsnitt beskrives hvordan vi skal oppnå formålet. Vi mener det 

passer bedre med en ny paragraf 3 Virkemiddel, som beskriver hvordan vi skal oppnå formålet. Vi 

ønsker inn en ny setning som beskriver hvordan vi skal nå formålet: 

Nortura skal aktivt samarbeide med andre samvirkeorganisasjoner og faglag for å ivareta 

medlemmene sine felles interesser. 

AU Midt-Norge mener vi må styrke samarbeidet med de andre samvirkeorganisasjonene og faglaga 

for forsterka gjennomslag av landbruket sine interesser. FK Agri har også om lag samme ordlyd i sine 

vedtekter: "FKA skal være en aktiv pådriver for samarbeid med andre samvirkeforetak med sikte på å 

ivareta medlemmenes felles interesser."

 

Vedtektskomiteens vurderinger og anbefalinger til f orslaget fra AU Midt-Norge: 
 
Som vist til i punkt 1 har VK valgt å ta deler av forslaget inn i sin anbefaling:  
Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av 
sin husdyrproduksjon, på kort og lang sikt. 
 
AU Midt-Norge ønsker å omskrive formålet slik:  
Foretaket skal ved sin virksomhet fremme medlemmene sine økonomiske, yrkesmessige og 
samfunnsinteresser på kort og lang sikt. 
 

VK sin vurdering er at å ta inn i i setningen yrkesmessige og samfunnsinteresser (i tillegg til økonomi), 
så kan det oppfattes som en svekkelse eller utvanning av det en oppfatter må være selve 
hovedformålet med Nortura. Nemlig å bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat 
av sin husdyrproduksjon. 
 
Videre foreslår AU-Midt.Norge å legge til et nytt avsnitt i §2 eller en ny §3 Virkemiddel:   
Nortura skal aktivt samarbeide med andre samvirkeorganisasjoner og faglag for å ivareta 
medlemmene sine felles interesser.  
  
VK ønsker heller ikke å anbefale dette da en mener det er godt dekt opp gjennom samvirke-
prinsippene og gjennom en praksis og arbeidsform der dette ivaretas på en naturlig måte.  
 
Selv om VK og styret ikke ønsker å gå for disse endringene, så vil forslagene bli satt opp mot 
hverandre på årsmøtet og votert over. 
 


