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VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA
§ 1 Selskapets navn
Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA.

§ 2 Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Rennebu kommune.

§ 3 Selskapets formål
Selskapets virksomhet består i produksjon, overføring og omsetning av energi, samt annen
forretningsmessig virksomhet og tjenester som er knyttet til dette.

§ 4 Andelseiere
Som andelseier i selskapet er de av kraftlagets nettkunder som er oppført i medlemsregisteret
og som har folkeregistrert adresse eller forretningskommune innenfor selskapets
forsyningsområde. Det tilligger styret å godkjenne andelseiere og sørge for medlemsregister .

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøte etter forslag fra styret. Det kan
ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan
bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1.
2.
3.
4.
5.

Overføring til selskapets egenkapital
Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
Avsetning til medlemskapitalkonto (jf. samvirkeloven § 29)
Forretning av andelsinnskudd/medlemskapitalkonto (jf. samvirkeloven § 30)

§ 6 Selskapets organer og ledelse
Selskapet ledes av årsmøtet, styret og daglig leder.

§ 7 Styret
Selskapet ledes av et styre på 5-7 medlemmer med varamedlemmer. Varamedlemmene er ikke
personlige, men det oppnevnes henholdsvis varamedlem 1, varamedlem 2 og varamedlem 3
(som ved fravær hos styremedlemmer skal tilkalles i gitt rekkefølge). I antallet styremedlemmer
har de ansatte rett til å velge 1 medlem med personlig varamedlem. Styrets medlemmer velges
for 4 år og innstilling av styremedlemmer skjer i samsvar med instruks for valgkomiteen.

Styrets leder og nestleder velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.
For at styret skal være vedtaksført må mer enn halvparten av medlemmene være til stede eller
er med på saksbehandlingen. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge
for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og
selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.
Selskapets signaturrett innehas av styrets leder eller nestleder i fellesskap med daglig leder.
Styret kan gi prokura.
Styret skal behandle og avgjøre spørsmål om nybygging og utvidelser av bygninger, kraftverk og
ledningsnett, kjøp og salg av fast eiendom, kontraktsinngåelser, låneopptak og pantsettelse av
selskapets eiendom når dette ikke binder selskapet for et beløp som er større enn 10 % av
selskapets bokførte eiendeler. Styret utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til
årsmøtet.
Årsmøtets leder skal ha tilsendt saksliste for styremøtene, og årsmøtets leder og daglig leder
kan delta i møtene uten stemmerett som observatører.

§ 8 Daglig ledelse
Selskapet skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.
Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer
og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets
forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 9 Valgordning for årsmøtet
Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i selskapet.
I landsdekkende selskap eller selskap med mer enn 100 medlemmer kan vedtektene fastsette at
medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet, jf. samvirkeloven § 37.
Andelseierne i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA skal være representert ved utsendinger på
årsmøtet. Følgende valgordning gjelder: Andelseierne skal være representert ved 14 - fjorten –
utsendinger, hver med 2 - to - personlige varamedlemmer. Til årsmøtet skal hhv Rennebu og
Tynset kommune hver velge 2 utsendinger med 2 personlige varamedlemmer, og andelseierne
10 utsendinger med 2 personlige varamedlemmer - 8 fra Rennebu og 2 fra Kvikne-sogn. Minst
tre fjerdedeler av de som velges som utsendinger til årsmøtet på andelseiermøtet, må være
andelseiere. Som andelseier regnes også andelseieres ektefelle/samboer hvis denne er
registrert på samme adresse i folkeregisteret som andelseieren. Årsmøtets utsendinger med
varamedlemmer velges for 4 år med funksjonstid fra og med dagen etter ordinært årsmøte er
gjennomført i juni måned til og med ordinært årsmøte er gjennomført i juni måned fire år
senere. Årsmøtets leder og nestleder velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Valg av nye utsendinger til årsmøtet finner sted på andelseiermøter forut for hvert annet
ordinære årsmøte innen utgangen av juni måned hvor halvparten av utsendingene og
tilhørende personlige varamenn 7 - syv - stk pluss 14 - fjorten - stk er på valg.
Det sittende årsmøtet gjennomfører valg på ordinært årsmøte innen utgangen av juni måned i
henhold til vedtektens § 13.
De nye utsendinger som velges inn møter første gang på ordinært årsmøte det påfølgende år,
med mindre de inn kalles til et ekstraordinært årsmøte.
Det skal påses at utsendingene har god distriktsvis fordeling. Gjenvalg kan finne sted. Et medlem
har rett til å frasi seg valg like lang tid som det har tjenestegjort.

§ 10 Årsmøte
Årsmøtet er selskapets øverste organ og påser at selskapets virksomhet utøves i samsvar med
vedtekter, kontrakter og vedtak. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni,
hvor følgende behandles:
1.
2.
3.

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd
eller dekning av underskudd.
Valg av årsmøtets leder og nestleder, styre, styrets leder og nestleder, revisor,
kontrollkomite og valgkomite samt fastsettelse av godtgjørelse til disse.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når 10 % av andelseierne forlanger det.
Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes medlemmene med minst 2 ukers varsel. Denne
innkallingsfristen gjelder både ordinært og ekstraordinært årssmøte.
Ved særlige tilfeller eller når det haster, kan tidsfristen og skriftlig varsel for innkalling fravikes.
Årsmøtet er vedtaksfør når minst halvparten av utsendingene er til stede. Det er årsmøtets
leder som foretar innkalling og leder møtene. I leders fravær foretas dette av nestlederen. Hvis
en utsending blir valgt inn i styret, trer varamedlemmet inn som fast medlem av årsmøtet. Nytt
varamedlem velges snarest mulig, av respektive kommunestyrer eller andelseiermøte i
selskapet. Hver utsending har en stemme. Alle vedtak, unntatt vedtektsendringer og krav om
oppløsning av selskapet, avgjøres ved vanlig flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør
lederens stemme utslaget.
Styret har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtets møter, men ikke stemmerett.
Over forhandlingene i årsmøtet føres møtebok som leses opp etter møtets slutt. Møtelederen og
to andre personer som årsmøtet velger mellom de som er til sted, skal skrive under protokollen.

§ 11 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet og består av 2 medlemmer og 2 personlige

varamedlemmer. 1 medlem og varamedlem skal velges fra Rennebu, og 1 medlem og
varamedlem fra Kvikne-sogn. Medlemmene velges for 4 år og 1 medlem er på valg hvert annet
år. For å bli valgt som medlem må man være andelseier. Også en andelseiers ektefelle/samboer
kan imidlertid bli valgt som medlem. Forutsetningen er da at ektefellen/samboeren er registrert
på samme adresse i folkeregisteret som andelseieren. Styremedlem, daglig leder og revisor kan
ikke være medlem av kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til selskapet og se til at selskapet følger
lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organene i selskapet har gjort.
Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i selskapet til behandling, jf. samvirkelova § 63.
Instruks for kontrollkomiteen og eventuelle endringer av instruks fastsettes av årsmøtet.
Årsmøtets leder og selskapets revisor skal varsles om kontrollkomiteens møte og ha anledning
til å delta i disse uten stemmerett.

§ 12 Valgkomiteen
Valgkomiteen innstilles av styret og velges av årsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer og 3
personlige varamedlemmer. 2 medlemmer og varamedlemmer skal velges fra Rennebu, og 1
medlem og varamedlem fra Kvikne-sogn. Medlemmene velges for 4 år, og slik at 2 og 1 går ut
hvert 4. år. For å bli valgt som medlem må man være andelseier. Også en andelseiers
ektefelle/samboer kan imidlertid bli valgt som medlem. Forutsetningen er da at
ektefellen/samboeren er registrert på samme adresse i folkeregisteret som andelseieren.
Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.

§ 13 Andelseiermøter
Utsendingene til årsmøtet og varamedlemmer skal velges på andelseiermøter i selskapet
(valgmøte). Andelseiermøtene skal sammenkalles av styret med minst to ukers varsel ved
oppslag i forsyningsområdet og/eller ved annonsering i lokalpressen.
For å kunne møte på andelseiermøtene, må man være andelseier. Også en andelseiers
ektefelle/samboer kan imidlertid møte for å velge utsending til årsmøtet. Forutsetningen er da
at ektefellen/samboeren er registrert på samme adresse i folkeregisteret som andelseieren.
Møtene skal holdes innen utgangen av april måned annethvert år. Ved valgene etter denne
paragraf har hver andelseier en stemme. En andelseier kan ikke komme med fullmakt fra andre
andelseiere til å avgi stemme. Stemmer må avgis personlig fra den enkelte andelseier.
Andelseiermøtene ledes av et styremedlem.

§ 14 Endring av vedtektene
Vedtektsendringer må for å bli gyldige være:
1. forelagt styre og dessuten
2. forelagt og vedtatt av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer:
1. vesentlige endringer av formålsbestemmelsen
2. mer tyngende hefteregler for andelseierne
3. strengere plikt til å gjøre innskudd i foretaket
4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller
avgrensninger i retten til å tre ut,
krever tilslutning fra minst fire femdeler av de stemmene som er avgitt.

§ 15 Oppløsning av selskapet
Forslag om oppløsning av selskapet kan fremsettes av styret. Et slikt forslag kan også framsettes
av minst 10 % av andelseierne.
Etter at forslaget er behandlet og anbefalt av styret kan vedtak om oppløsning fattes i årsmøtet
med minst 2/3 flertall.
Etter at kreditorene er dekket og andelskapitalen tilbakebetalt skal et eventuelt
likvidasjonsoverskudd fordeles til de nettkundene som er medlemmer på det tidspunktet
oppløsningen besluttes. Fordelingen skal skje på grunnlag av det enkelte medlems samhandel
med kraftlaget, knyttet til kjøp av kraft og/eller nettleie de siste 3 kalenderår forut for
oppløsningsvedtaket.
Dersom oppløsningen gjennomføres som et ledd i en omdanning av kraftlaget til aksjeselskap,
skal fordelingen av aksjene i aksjeselskapet skje i samsvar med bestemmelsene ovenfor.

§ 16 Tvist om forståelse av vedtektene
Tvist om forståelse av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning av voldgiftsrett
bestående av 3 medlemmer, hvorav den ene - rettens leder - oppnevnes av lederen for
Trondheim tingrett. De to øvrige medlemmer oppnevnes av hver av partene.
Omkostningene ved voldgiftsretten fastsettes av denne og utredes av den eller de som retten
bestemmer. Tvistelovens regler om voldgift kommer til anvendelse, herunder reglene om
habilitet for dommere.

§ 17 Samvirkelovens anvendelse
Den til enhver tid gjeldende samvirkelov kommer til anvendelse hvor vedtektene ikke har
annen regulering.

