
 

 

SAK 10 - 2021 

 

Til årsmøtet 

Fra styret 

 

Innledning 

Styret fremmer med dette to (2) forslag til presiseringer i de vedtatte «Regler for valg av 
utsendinger til årsmøter i Samfunnshus Vest».  

1. Bakgrunnen for styrets forslag om at stemmerett på valgmøtet skal knyttes til 
personlig frammøte for medlemmet, er at det har vært stilt spørsmål ved styrets 
tolkning av reglene for valg av utsendinger etter at disse ble vedtatt av årsmøtet i 
2016. 
 

2. I tillegg har styret sett at regelens bestemmelse om antall vara-utsendinger som skal 
velges på valgmøtene ikke har vist seg å være tilstrekkelig dersom det blir forfall blant 
de valgte utsendingene.  

 
Redegjørelse 

Punkt 1 

Samfunnshusets regel om valgmøter er forankret i Samvirkelovens § 37 og SHVs vedtekter 
§ 8.  Samvirkelovas § 37 lyder; 

§ 37. Utsendinger 
(1) I landsdekkande foretak eller foretak med meir enn 100 medlemmar kan vedtektene fastsetje at 
medlemmane skal vere representerte ved utsendingar på årsmøtet. Det skal i så fall fastsetjast i  
vedtektene korleis utsendingane skal veljast, om det skal veljast varamedlemmar for desse, og kor 
lang valperioden skal vere. Valperioden kan ikkje vere lengre enn fire år. Berre medlemmar kan vere 
utsendingar. 

(2) Føresegner i lova som vedkjem medlemmane, gjeld tilsvarande for utsendingane så langt dei høver. 
Medlemmar som er representerte ved utsendingar, har vanlege medlemsrettar og medlemsplikter så  
langt ikkje noko anna følgjer av lova. Likestilt med medlemmer som er representerte ved utsendingar,  
er fiskarar eller organisasjonar av fiskarar, jf. fiskesalslagslova § 4. 

(3) Utsendingar kan ikkje møte ved fullmektig, men kvar utsending kan ta med ein rådgivar, som  
årsmøtet kan gi talerett. Første punktum kan fråvikast i vedtektene. 

 
Bestemmelsene om valg på årsmøtet er fastsatt i SHVs vedtekter § 8. Her heter det:  

§ 8 Representasjon på årsmøtet ved utsendinger 



På foretakets årsmøte skal medlemmene være representert ved utsendinger. Bare 
medlemmer kan være utsendinger. Utsendingene kan møte ved fullmektig. Hver av de 
medlemsgruppene som er nevnt i § 5 nr. 1 til 3 velger sine utsendinger i samsvar med 
bestemmelsene nedenfor. 

Medlemsgruppe 1 skal være representert på årsmøte med et antall utsendinger som svarer til 
antall medlemmer i gruppe 1 pr 1. januar det året valg av utsendinger holdes. Medlemsgruppe 
2 og 3 skal hver seg være representert på årsmøtet med et antall utsendinger som tilsvarer 
40% av utsendingene i gruppe 1. Ved beregningen skal det rundes opp til nærmeste hele tall. 

Hver av gruppene skal hvert annet år avholde valgmøter hvor utsendingene velges. På slike 
valgmøter har hvert medlem én stemme. Styret, eller den styret utpeker, kan beslutte at valg 
av utsendinger i en eller flere av gruppene skal foretas som elektronisk valg 

Valget gjennomføres i henhold til særlige valgregler fastsatt av årsmøtet. Valg av utsendinger 
for gruppe 1 gjennomføres slik at hver forening har rett til å utpeke hver sin utsending. Styret, 
eller den styret utpeker, skal sørge for at valg av utsendinger blir gjennomført, blant annet ved 
å sende ut melding til medlemmene om tid og sted for valgene, organiseringen av valgene mv. 
Styret kan fastsette frister for innmelding av forslag om hvem som skal være utsendinger. 

Utsendinger velges for to år om gangen. Styret godkjenner at valg av utsendinger har skjedd i 
samsvar med de gjeldende reglene. 

Samfunnshusets regler for valg av utsendinger har i dag følgende formulering: 

Hver av de to medlemsgruppene (2 og 3) skal holde separate valgmøter hvor utsendingene og 
varautsendingene velges. Valg skal finne sted annethvert år, forut for ordinært årsmøte i 
valgåret. De som er medlemmer på dagen for valgmøtet, har møterett og stemmerett på 
valgmøtet for sin gruppe (styrets utheving). Hvert medlem har én stemme. Bare medlemmer 
av den aktuelle medlemsgruppen kan være utsendinger for medlemsgruppen. For medlemmer 
som er juridiske personer kan kun representanter fra vedkommende medlems styre velges 
som utsending. For å kunne velges som utsending må vedkommende være myndig. Valgene 
ledes av et valgstyre bestående av tre medlemmer fra styret i Samfunnshus Vest. 

Styret har tolket samfunnshusets regler dithen at det kun er møtende medlemmer som kan 
utøve sin stemmerett ved valgmøtene. Styret mener at det, etter ordlyden i regelen, ikke kan 
benyttes fullmakter på valgmøter. Dette er, slik styret forstår samvirkelovas bestemmelser, 
også i samsvar med samvirkelova (se over). Her forbys det bruk av fullmakter for 
utsendinger ved gjennomføring av årsmøter i foretaket når foretaket er organisert etter den 
modellen SHV har valgt. 
 

Punkt 2 

Styrets andre forslag omfatter bestemmelsen om valg av vara-utsendinger til årsmøtet. 
Dagens bestemmelse lyder: 

ii) Leietakere som nevnt i vedtektene § 5 første ledd nr. 2 skal være representert på 
årsmøtet med det antall utsendinger som framgår av vedtektene. Antallet besluttes av 
styret i SHV SA før hvert ordinære valgmøte. I tillegg kan det velges inntil to (2) 
varautsendinger. Disse varautsendingene trer inn i sine verv kun om en valgt 
utsending trekker seg eller faller fra i valgperioden. 

iii) Andre medlemmer, jf. vedtektene § 5 første ledd nr. 3, skal være representert på 
årsmøtet med det antall utsendinger som framgår av vedtektene. Antallet besluttes av 
styret i SHV SA før hvert ordinære valgmøte. I tillegg kan det velges inntil to (2) 
varautsendinger. Disse varautsendingene trer inn i sine verv kun om en valgt 
utsending trekker seg eller faller fra i valgperioden. 



Styret mener at bestemmelsen om antall vara-utsendinger i valgreglene bør endres og at 
antall vara-utsendinger bør økes for å sikre at det er et tilstrekkelig antall utsendinger til 
årsmøtet dersom det skulle bli forfall av de valgte ordinære utsendingene. 

 

Styrets forslag 

Punkt 1 

Styret ser at det pga. ulik forståelse av valgreglene besluttet av årsmøtet kan være grunn til 
ytterligere presiseringer av dette punktet i samfunnshusets egne regler for valg av 
utsendinger. Styret foreslår derfor at teksten i det refererte avsnittet over endres som følger: 
 
FORSLAG TIL NY TEKST: 

Hver av de to medlemsgruppene (2 og 3) skal holde separate valgmøter hvor utsendingene og 
varautsendingene velges. Valg skal finne sted annethvert år, forut for ordinært årsmøte i 
valgåret.  
 
De som er medlemmer på dagen for valgmøtet, har møterett og stemmerett ved frammøte på 
valgmøtet for sin gruppe. Hvert medlem har én stemme.  
 
Bare medlemmer av den aktuelle medlemsgruppen kan være utsendinger for 
medlemsgruppen. For medlemmer som er juridiske personer kan kun representanter fra 
vedkommende medlems styre velges som utsending. For å kunne velges som utsending må 
vedkommende være myndig. Valgene ledes av et valgstyre bestående av tre medlemmer fra 
styret i Samfunnshus Vest. 

 
Punkt 2 

Styret foreslår videre en utvidelse av antallsbestemmelsen for vara-utsendinger slik at ny 
tekst i både punkt ii og iii blir som følger: 
 

FORSLAG TIL NY TEKST: 

I tillegg kan det velges inntil fem (5) varautsendinger 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styrets forslag til endringer i reglene for valgmøter, jf. punkt 1 vedtas 
 

2. Styrets forslag til endring i antall vara-utsendinger vedtas 


