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Vedtekter for Steinkjer Kornsilo SA 
Vedtatt av årsmøtet den 29. juni 2020. 

Baseres på tidligere utgaver vedtatt 24.02.39, 10.03.56, 22.04.81, 13.04.83, 19.04.94, 29.03.96, 14.04.99, 

12.04.00, 13.04.05, 07.04.11, 19.04.12, 24.04.14 og 10.04.18. 

 
§ 1 Firma 
 Steinkjer Kornsilo SA er et samvirkeforetak. Foretakets forretningskontor er i Steinkjer. 
 
§ 2 Formål 

Foretakets formål er å fremme medlemmenes yrkesmessige interesser ved å motta korn og frøvarer til 
lagring, behandling og omsetning samt virksomhet som har forbindelse med dette. Til fremme av disse 
formål kan foretaket føre opp, kjøpe eller leie nødvendige bygninger og anskaffe maskiner. 

 
§ 3 Medlemskap 

Personer og selskaper som har ansvar for landbruksdrift i aktuelt område kan bli medlem. Aktuelt 
område defineres som fra og med Røra og Mosvik sør, Verran i vest, til og med Namdalseid og Snåsa 
i nord. Personer og selskaper med landbruksdrift utenfor aktuelt område kan også benytte selskapets 
tjenester, men det kan ikke skje til fortrengsel for SK’s medlemmer. Innmelding skjer ved innbetaling av 
andelsinnskudd. Medlem har gjennom sitt medlemskap godtatt foretakets vedtekter.  
Medlemmene godtar at kommunikasjon mellom samvirkeforetaket og medlemmene kan foregå 
elektronisk. Ved innkallelse av samvirkeforetakets medlemmer til årsmøte skal det opplyses i meldingen 
hvordan saksdokumenter kan lastes ned fra samvirkeforetakets hjemmeside, eller fra annen elektronisk 
lagringsplass. Et medlem kan kreve å få oversendt saksdokumenter direkte til seg enten elektronisk 
eller ved ordinær post. 
Bare èn person, fysisk eller juridisk, kan fremstå som medlem knyttet til eiendommen (bruksenheten). 
Eiendom (bruksenhet) som er i sameie regnes som juridisk person.  
Utmelding som skjer på medlems initiativ skal skje skriftlig. Utmeldt medlem kan få innløst 
andelsinnskuddet såfremt andelskapitalen er i behold, men har ikke krav på øvrig formue i foretaket. 
Utmeldt medlem har heller ikke krav på mulig etterbetaling fra foretaket. Medlem som melder seg ut 
mister alle sine tillitsverv i foretaket fra utmeldingsdato. Medlemmer uten kundeforhold i løpet av ett 
kalenderår er å forstå som passive medlemmer. Passive medlemmer har fulle plikter og rettigheter i 
behold inntil de automatisk trer ut etter 5 år på rad som passiv medlem. De får da sine andeler innløst 
til pålydende såfremt andelskapitalen er i behold. Styret sørger for andelsprotokoll. 

 
§ 4 Andeler 

Foretakets kapital er fordelt på A-andeler pålydende kr. 100,- og B-andeler pålydende kr. 250,-. Bortsett 
fra pålydende er de to grupper helt likestilt. Ved opptak av nye medlemmer utstedes 1 B-andel 
pålydende kr 250 pr medlem. Medlemmer som har flere andeler kan innløse alle unntatt en og fortsatt 
ha sitt medlemskap i behold. Medlemskapet og andelene kan ikke selges eller overdras til andre. 
Innløsing av andeler skal skje til pålydende. 

 
§ 5 Årsmøte 

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avvikles innen utgangen av april 
måned. Årsmøtet kunngjøres i lokalpressen minimum 14 dager i forveien. Årsmøteinnkalling, 
årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og eventuelt innkomne saker skal være medlemmene i 
hende senest 7 dager før årsmøtet. På møtet har hvert medlem en stemme uansett antall andeler. Et 
medlem kan møte med fullmektig etter eget valg. Medlemmets ektefelle [eller samboer] som alene eller 
sammen med medlemmet utøver landbruksdriften på medlemmets eiendom, kan møte for medlemmet 
uten fullmakt. Møtet ledes av en møteleder valgt av årsmøtet. 

  
 

Ordinært årsmøte skal behandle: 
 1 Valg av møteleder 
 2 Godkjenning av innkalling 
 3 Godkjenning av fullmakter 
 4 Registrering av antall stemmeberettigede 
 5 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 
 6 a Årsmelding 
  b Regnskap 
  c Revisors beretning 
  d Godkjenning av resultatregnskap og balanse. Herunder om eventuelt årsoverskudd skal: 
   - avsettes til alminnelig egenkapital 
   - avsettes til etterbetalingsfond 
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   - nyttes til etterbetaling 
 7 Valg 
  a Styreleder for ett år 
  b To styremedlemmer for to år 
  c Nestleder for ett år blant styremedlemmene 
  d To varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge, for ett år 
  e Ett medlem til valgkomiteen for tre år 
 8 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte 
 9 Innkomne saker 
  Årsmøtet velger revisor. 

 Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være sendt styret innen den 1.  
 mars. 

 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/10 av medlemmene 
krever det. På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som er nevnt i innkallingen. 

 
§ 6 Styret 

Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Styrets tillitsvalgte kan maksimalt ha et 
og samme verv sammenhengende i 8 år. Samlet funksjonstid i styret kan ikke overstige 16 år. Tillitsverv 
som varamedlem regnes ikke med. Styremedlem kan nekte gjenvalg for like lang tid som vedkommende 
har sittet som styremedlem. Styret holder møte når styreleder eller to andre styremedlemmer krever det, 
dog minst en gang hvert kvartal. Styret er beslutningsdyktig når 3 av styremedlemmene er til stede og 
disse er enige. Det føres protokoll over forhandlingene. Bestyrer eller styremedlemmer som er uenige i 
styrets beslutning, kan kreve sin dissens innført i protokollen. Foretakets bestyrer deltar i styremøtene, 
dog uten stemmerett. Han er styrets sekretær. 

 
Styret skal: 
1 Lede virksomheten i overensstemmelse med vedtektene og de beslutninger som fattes av  

årsmøtene. 
 2 Ansette og avskjedige personell, samt gjøre vedtak om disses lønn og vilkår. 
 3 Påse at regnskap er anlagt, ført og framlagt i revidert stand i rett tid. Og at formuesforvaltning  
  blir hensiktsmessig utført og er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
§ 7 Valgkomite 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvorav en trer ut hvert år. Lengst sittende medlem er leder. 
Komiteen forbereder valgene og fremmer innstilling i samsvar med foretakets vedtekter, § 5, pkt. 7 og 
8. Kandidatene skal forespørres og være blant foretakets medlemmer. Innstillingen skal være styret i 
hende senest 20 dager før årsmøtet. Det føres egen protokoll over komiteens arbeid. 

 
§ 8 Fullmakter 

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter foretaket med sine underskrifter. Styret kan meddele 
prokura. 

 
§ 9 Tvister 

Tvister mellom foretaket og dets medlemmer avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett 
bestående av tre medlemmer, hvorav partene velger en hver, mens oppmannen oppnevnes av 
Inntrøndelag Tingrett. Voldgiftsretten avgjør hvem av partene som skal dekke omkostningene. For øvrig 
vises det til lov av 14. mai 2004 om voldgift. 

 
§ 10 Vedtektsendringer 

Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles på årsmøtet og vedtas med minst 2/3 flertall av de 
frammøtte. Forslag til vedtektsendring sendes medlemmene sammen med årsmøtepapirene. 

 
§ 11 Oppløsing 

Vedtak om oppløsing krever at minst 2/3 av de møtende stemmer for forslaget, og dessuten at minst 
2/3-deler av medlemmene er tilstede. Møter det ikke så mange, avgjøres forslaget i et nytt møte 
kunngjort ved lovlig varsel etter at første møte er holdt, med 2/3 flertall blant de møtende. Ved oppløsing 
skal det etter at alle forpliktelser er dekket skje utbetaling av formuen til medlemmene i forhold til deres 
bruk av foretaket i de fem siste kalenderår. Fordelingen baseres på levert kornkvantum fra medlem og 
gjelder også for de som har trådt ut av foretaket i løpet av de siste fem kalenderår. 

 


