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VEDTEKTER FOR OTTA HANDELS- OG NÆRINGSFORENING 
 
§ 1 Formål 
Foreningens formål er å arbeide for å styrke Otta som handels- og næringssted. Å samle alle 
næringsdrivende på Otta og omegn til felles næringsutvikling av Otta. Formålet er videre å 
arrangere aktiviteter/messer av ulike slag, herunder kjøp og salg av reklamemateriell/effekter i 
samarbeid med foreningens medlemmer. Eventuelt overskudd av drift skal gå til å fremme 
foreningens formål.  
 
Foreningen kan også fremme formålet i 1. ledd gjennom å eie aksjer i heleide aksjeselskap, 
eller gjennom å eie aksjer sammen med andre i aksjeselskap som har samme formål som 
definert i § 1.  
 
§ 2 Medlemskap 
Alle bedrifter med tilknytning til handels- og næringsliv på Otta kan være medlem av foreningen. 
Styret kan vedta å oppta som medlemmer andre interesserte etter søknad. Utmelding av 
foreningen må skje skriftlig med minst 3 måneders varsel til utgangen av et kalenderår. 
 
Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtekter eller som motarbeider foreningens 
formål, herunder gjennom deltakelse i konkurrerende selskaper, kan etter vedtak i styret 
utelukkes av foreningen. Styrets vedtak i en sak om utelukkelse kan bringes inn for foreningens 
årsmøte til endelig avgjørelse. Representant for vedkommende medlem kan delta ved 
behandlingen av saken så lenge årsmøtet tillater det, men har ikke stemmerett. 
 
§ 3 Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Styret innkaller til årsmøte hvert år innen utgangen 
av april. Årsmøtet kunngjøres ved annonsering med minst 3 ukers varsel. Saker som ønskes 
tatt på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
 
Innkalling med sakliste sendes medlemmene senest 8 dager før årsmøtet. Sakslisten skal 
minimum inneholde følgende: 
• Valg av møteleder 
• Valg av medlemmer til å undertegne protokollen 
• Årsberetning 
• Regnskap 
• Disponering av overskudd, herunder evt. overføring til annen egenkapital Ottamartnan eller 

dekning av underskudd herunder overføring fra egenkapital Ottamartnan 
• Revisors beretning hvis revisor ikke er fravalgt 
• Budsjett, inklusive forslag til kontingent 
• Valg av styremedlemmer 
• Valg av styreleder (blant styrets medlemmer) 
• Valg av representanter til styre(ne) i aksjeselskaper som Otta Handels- og Næringsforening 

eier aksjer i 
• Valg/fravalg revisor 
• Valg til valgkomiteen 
 
Vedtak er gyldig når et forslag har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer, jfr. dog § 10 
og §11. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. 
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§ 4 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av 
medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 8 dagers varsel som sendes 
skriftlig til medlemmene sammen med oversikt over de saker som skal behandles. 
Det ekstraordinære årsmøtet velger møteleder og medlemmer til å undertegne protokollen. 
 
§ 5 Styret 
Foreningens virksomhet ledes av et styre på 3-5 medlemmer som velges for to år. Det velges 
også ett varamedlem for ett år av gangen. Av styrets medlemmer skal minst halvparten ha 
tilknytning til foreningens medlemsbedrifter. Styrets leder velges av årsmøtet for ett år av 
gangen ved særskilt valg. Ved hvert valg uttrer minimum to av styrets medlemmer, om 
nødvendig ved loddtrekning. Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges. 
Styret kan ansette daglig leder. 
 
§ 6 Stemmerett/møterett 
Alle medlemmer har en stemme under årsmøte, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte. 
Stemmerett forutsetter at medlemskontingenten er betalt som forutsatt. 
 
Både under årsmøte og medlemsmøter kan medlemmene møte med flere representanter enn 
den som utøver stemmerett. 
 
Dersom styret forelegger et medlemsmøte en sak til avgjørelse er vedtak gyldig når mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer støtter forslaget. Ved stemmelikhet har styreformannen 
dobbeltstemme. Dersom en sak skal avgjøres av et medlemsmøte forutsettes det at dette 
fremgår av innkallingen til møtet. 
 
§ 7 Valgkomitè 
Årsmøtet velger en valgkomitè bestående av 2 medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. 
Ved hvert valg uttrer 1 av medlemmene, om nødvendig ved loddtrekning. Valgkomitèen skal 
forberede valg av styre, styremedlemmer til hel- eller deleide aksjeselskaper, revisor og 
valgkomitè. 
 
§ 8 Revisjon 
Årsmøtet kan velge registrert eller statsautorisert revisor som fungerer inntil ny revisor blir valgt. 
Eventuell godtgjørelse til revisor fastsettes av årsmøtet. Revisor plikter å fremlegge sin 
årsberetning for årsmøtet. Bruk av revisor kan fravelges. 
 
§ 9 Medlemsmøter 
Styret sørger for å avholde minst 2 medlemsmøter pr. år. 
 
§ 10 Vedtektsendringer 
Endringer i disse vedtekter må for å være gyldig vedtas av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte 
stemmer. 
 
§ 11 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan besluttes i ordinært årsmøte hvor minst ¾ av medlemmene er 
representert. Vedtak om oppløsning må for å være gyldig støttes av 2/3 av de avgitte stemmer. 
Ved opphør vedtar årsmøtet disponering av foreningens formue. Det forutsettes at formuen 
benyttes til styrking av Otta som handels- og næringssted. Vedtak om disponering av midlene er 
gyldig når minst halvparten av de representerte stemmer støtter vedtaket. 


