
Vedtekter for Eikernvassdraget Interessentlag BA (EVI) 
 
Vedtatt 3. februar 2000 
 

§1 Laget 
Eikernvassdraget Interessentlag BA - heretter forkortet EVI eller omtalt som laget - er et 
andelslag med vekslende kapital og antall medlemmer.  
 
Ansvaret er begrenset og medlemmene hefter bare for lagets forpliktelser med sitt 
andelsinnskudd. 

§2 Formål 
EVI har som formål å ivareta berørte andelshaveres interesser i Eikernvassdraget, herunder 
deres private rettigheter og næringsvirksomhet ved at Eikern tas i bruk som drikkevannkilde. 

§3 Medlemskap 
Alle med næringsinteresser i Eikernvassdraget som føler seg berørt av eller har interesser i 
Eikernvassdraget kan bli medlem ved å tegne andel i laget. Organisasjoner og foreninger som 
arbeider og virker i samsvar med lagets målsettinger kan søke medlemskap. Styret avgjør 
sprørsmål om medlemskap og evt eksklusjon. 

§4 Kapital 
Andelsinnskuddets størrelse bestemmes av årsmøtet. 
 
Styret kan innkreve en medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 

§5 Styre 
Laget ledes av et styre på fem personer. Det velges to varearepresentanter til styret. Styret er 
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer i styret er til stede. Ved stemmelikhet har styrets 
leder dobbeltstemme. Alle som har innbetalt andel er pliktig til å påta seg verv i laget. Styret 
fordeler selv de ulike verv. Leder skal imidlertid velges av årsmøtet. 
 
Styret skal innkalle til årsmøte og avgi årsmelding og regnskap, samt komme med forslag til 
evt medlemskontingent. Styret plikter å informere medlemmene minst en gang pr år, evt 
innkalle til medlemsmøte ved behov. Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Forslag 
til årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet. 
 
Styret kan ikke forplikte enkeltmedlemmene juridisk eller økonomisk. 

§6 Stemmerett 
Hvert frammøtte medlem har en stemme. Stedfortredende ikke-medlem kan stille med 
fullmakt for et medlem. Organisasjons- og foreningsmedlemmer utøver sin stemmerett 
gjennom en representant. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, 
være truffet med alminnelig flertall - den som har fått flest stemmer - av de avgitte stemmene. 
Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 



§7 Årsmøte og ekstraordinært årsmøte 
Årsmøte skal ordinært avholdes hvert år. Årsmøtet kan imidlertid i perioder med behov for 
liten aktivititet bestemme et annet intervall. 
 
Årsmøtet skal: 
• godkjenne dagsorden, velge møteleder og møtereferent 
• behandle årsmelding og regnskap 
• behandle innkomne forslag 
• fastsette evt medlemskontingent og budsjett 
• velge leder for ett år 
• velge to styremedlemmer for to år, første gang fire styremedlemmer. Etter ett år går to av 

de fire styremedlemmene ut ved loddtrekning 
• velge tre medlemmer til en valgkomite, med funksjonstid på tre år; første gang avgjøres 

ved loddtrekning hvem som er på valg 
• velge revisor for to år 
• fastsette godtgjøreiser til styret 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/5 - en-femtedel - av medlemmene 
krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte 
omfatter og som er blitt kunngjort i innkallingen. 

§8 Utmelding 
Dersom et medlem trer ut av laget, har det ikke krav på tilbakebetaling av andels innskudd, 
andel av lagets formue, eller innbetalt medlemskontingent. 

§9 Vedtektsendringer 
Endringer av vedtektene avgjøres av årsmøtet med 2/3 - to-tredjedels - flertall av de 
frammøtte. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hvilke vedtektsendring er som foreslås. 

§10 Oppløsning 
Oppløsning av laget kan kun besluttes i årsmøtet med 2/3 - to-tredjedels - flertall av 
medlemmene. Dersom ikke 2/3 av medlemmene møter, skal det innkalles til ekstraordinært 
årsmøte, der evt oppløsning avgjøres med 2/3 - to-tredjedels - flertall av de frammøtte. 
Oppløsning skal varsles av styret i innkallingen. Ved oppløsning tilfaller evt overskytende 
midler andelshaverne. 
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