
VEDTEKTER FOR KATTFJORD UTVIKLINGSLAG 

Vedtatt på stiftelsesmøte 21.02.10 

§ 1 – LAGETS NAVN 

Kattfjord utviklingslag er forening som omfatter hele Kattfjorden, fra Vasstrand til Sandneshamn. Den 

er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening.  Kattfjord utviklingslag er et resultat av 

sammenslåing mellom tidligere Sjøtun/Sandneshamn utviklingslag og Nordre Kattfjord utviklingslag. 

§ 2 – LAGETS FORMÅL 

Utviklingslagets formål er å arbeide for næringsmessig, kulturell og sosial utvikling av Kattfjorden. 

Laget skal representere bygdene rundt fjorden, og være et kontaktorgan mellom bygdene og 

kommunens politiske og administrative ledelse. Laget skal være høringsinstans i saker av betydning 

for lokalsamfunnet.  

Utviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen og andre relevante lag/foreninger, arbeide for:  

- å bidra til styrket kommunal service i Kattfjord 

- å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra 

til å sikre bosettinga i Kattfjord 

- å stimulere til næringsutvikling i Kattfjord, og legge til rette for bedre utnyttelse av lokale, 

menneskelige og naturgitte ressurser i området. 

- at Kattfjords unike natur blir tatt vare på og benyttet på best mulig måte, både for bosetting 

og næringsutvikling 

- å  iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner ønskelig. 

§ 3 – DELTAKELSE 

Utviklingslaget er et samarbeidsorgan. Deltakelse er åpen for alle innbyggerne i lagets område, og 

andre som har nær tilknytting til Kattfjord. I tillegg er deltakelse åpen for bedrifter, institusjoner og 

andre lag og foreninger i lokalsamfunnet. 

§ 4 – STEMMERETT 

Stemmerett har alle personer over 16 år som bor i utviklingslagets område. Personer som har nær 

tilknytning og viser interesse for å delta i utviklingen av området kan også velges inn i styret og har 

stemmerett. 

§ 5 – STYRET 

Utviklingslaget ledes av et styre på 6 personer, hvorav 2 personer som skal representere hver bygd, 

hhv Nordre Kattfjord, Sjøtun og Sandneshamn. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer 

og 2 styremedlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer – 1 som representerer hver bygd, og 2 

revisorer. Årsmøtet velger valgkomité, som skal består av 3 medlemmer, 1 som representerer hver 

bygd.  

Et flertall av styrets medlemmer må ha bostedsadresse i utviklingslagets område for at styret skal 

være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet så har leder dobbeltstemme. 

- Styret velges på det ordinære årsmøtet.  

- Årsmøtet velger leder hvert år. 



- Hvert år er halvparten av styrets medlemmer på valg, 1 fra hver bygd  - første år etter 

loddtrekking. 

- Styremedlemmer velges for 2 år og, varamedlemmer velges for 1 år  

- Årsmøtet velger valgkomité. 

- Årsmøtet avgjør størrelsen på eventuelle styrehonorar. 

Det skal føres referat fra styrets møter. 

 

§ 6 – STYRETS GJØREMÅL 

Styret skal lede utviklingslaget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak.  

Dersom utviklingslaget har arbeidsgrupper, kan styremedlemmer være ledere av disse. 

Arbeidsgruppen/e er ansvarlig ovenfor styret. Uttalelser i saker skal gå gjennom styret. I saker der 

andre lag og foreninger i fjorden forventes å ha interesse, skal disse informeres og inviteres til å delta 

på styremøte. 

For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av representantene være til stede 

inklusive leder og/eller nestleder, og minst 1 representant fra hver bygd.  

§ 7 – ÅRSMØTET 

Årsmøtet er utviklingslagets høyeste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. 

Styret innkaller til årsmøtet med 2 ukers varsel.  Saksliste, årsberetning og regnskap skal følge 

innkallingen. Årsmøtepapirene skal være tilgjengelig på nettsiden til utviklingslaget. Sakspapirene 

skal også være tilgjengelig på selve årsmøtet. Fristen for saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 

må være styret i hende før 20. januar. 

 

Årsmøtet skal ledes av ordstyrer som velges på årsmøtet. 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

10% av manntallsførte personer kan kreve ekstraordinært årsmøte. 

Til årsmøtet kan styret invitere personer som utviklingslaget finner hensiktsmessig å invitere. 

§ 8 – ÅRSMØTETS OPPGAVER 

Årsmøtet skal behandle følgende saker. 

1. Åpning 

- valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Styrets årsmelding 

4. Regnskap 

5. Innkomne forslag 

6. Budsjett og arbeidsplan for kommende år. 

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 

8. Valg av leder  

9. Valg av revisorer 

10. Valg av valgkomité 



 

§ 9 – VEDTEKTSENDRING 

Endringer av vedtektene kan bare foretas på årsmøtet. Endringsforslag og styrets innstilling bør sendes ut 

sammen med øvrige årsmøtepapirer. Vedtektsendring må foreslås på årsmøtet, for så å realitetsbehandles 

(vedtas) på neste ordinære årsmøte.  

Årsmøtet kan ikke endre fellesvedtektene, kun de lokale vedtektene. Lokale vedtekter må ikke komme i 

konflikt med utviklingslagenes fellesvedtekter. 

For gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av årsmøtet stemmer for. 

§ 10 – OPPLØSNING 

Forslag om oppløsning av laget må legges fram som egen sak på et årsmøte for å kunne 

realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 av årsmøtet 

stemmer for. 

Om laget blir oppløst skal pengene fordeles på andre lag og foreninger i bygdene i lagets område. 

Årsmøtet fordeler midlene. 


