
FELLESVEDTEKTENE FOR UTVIKLINGSLAGENE I TROMSØ KOMMUNE  

                                                                                             Vedtatt av årsmøtet 17. mars 2018 

 

§ 1  UTVIKLINGSLAG 

 

  Utviklingslag er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening. 

 

§ 2  LAGETS FORMÅL 

 

Utviklingslagenes formål er å arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig 

utvikling av bygda. 

 

Laget skal representere flertallet i bygda og være et kontaktorgan mellom 

bygda og kommunens politiske og administrative ledelse. Utviklingslaget skal 

delta i saksbehandlingen og være en høringsinstans i saker av betydning for 

lokalsamfunnet. 

 

  Utviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen, arbeide for: 

 

• å bidra til styrket service i sitt geografiske område, 
 

• å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende 

tiltak som kan bidra til å sikre bosettinga i bygda. 
 

• å stimulere til næringsutvikling i bygda, gjennom å hjelpe gründere og 

ellers legge til rette for bedre utnyttelse av lokale ressurser og muligheter. 
 

• at bygdas unike natur blir tatt vare på og benyttet på best mulig måte. 
 

• å iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner 

ønskelig. 
 

 

    

§ 3  DELTAKELSE 

 

Utviklingslaget er et samarbeidsorgan.  Deltakelse er åpent for alle innbyggere 

i bygda, samt personer som har nær tilknytning til bygda. Deltakelse er videre 

åpen for lokale bedrifter, banker, 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. Dette kan reguleres av lokale vedtekter. 

   

 



§ 5  STYRET 

 

Utviklingslaget ledes av et styre på 5 - 7 medlemmer og varamedlemmer.  

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1- 3 styremedlemmer og 

minst 2 varamedlemmer. I tillegg har laget revisor og valgkomite på minst 2 

medlemmer. 

 

• Det skal føres referat fra styrets møter, der alle vedtak synliggjøres. Disse 

skal offentliggjøres i lagets område. 
• Regnskapsåret følger kalenderåret. 

 

Styret velges på det ordinære årsmøtet.  Hvert år er halvparten av styrets 

medlemmer på valg, første år etter loddtrekning. Årsmøtet velger leder hvert 

år. Styret bør ha: 

 

• lik representasjon fra ulike deler av lagets geografiske område, 
• ulik alderssammensetning 
• så lik fordeling som mulig mellom menn og kvinner 
• et flertall av styrets medlemmer må ha bostedsadresse i utviklingslagets 

område 
 

Andre lag og foreninger og interessegrupper i bygda kan stille med en 

representant hver i styret. Representanten fra disse lagene har tale og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

  Alle som har stemmerett er valgbar som medlemmer i styret. 

    

 

§ 6  STYRETS GJØREMÅL 

 

Styret skal lede Utviklingslaget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak, 

samt etter retningslinjer fra Hovedstyret. Dersom utviklingslaget har 

arbeidsgrupper, er arbeidsgruppene ansvarlig overfor styret. Arbeidsgruppene 

rapporterer skriftlig til styret.  

 

                        Uttalelser i saker skal gå gjennom styret. 

 

  I saker der andre lag i bygda må forventes å ha interesse, skal disse informeres 

  og inviteres til styremøtet. 

 

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av 

representantene være til stede inklusive leder og/eller nestleder. Ved 

stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

   

Alle utviklingslagene skal registreres i Brønnøysundregisteret. Ved endring i 

styret, sendes endringsmelding til Brønnøysundregisteret. 

 

 

 



§ 7  ÅRSMØTET 

 

Årsmøtet er Utviklingslagets høyeste myndighet og skal avholdes innen 

utgangen av februar.   

Styret innkaller årsmøtet med minst 3 ukers varsel. Fristen for saker som 

ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før 

årsmøtet.  

Komplett saksliste med årsberetning, innkomne saker og regnskap skal gjøres 

tilgjengelig senest 1 uke før møtet. 

 

Årsmøtet skal ledes av ordstyrer som velges på årsmøtet. 

 

• Til årsmøtet kan styret invitere personer som utviklingslaget finner det 

hensiktsmessig å invitere 
• Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 7 b) I tillegg kan minimum 10 % av manntallsførte personer fremme krav om 

ekstraordinært årsmøte. Da skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som angitt i innkallingen.          

   

 

§ 8  ÅRSMØTETS OPPGAVER 

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 

1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive protokollen. 

  2. Godkjenning av innkalling og saksliste  

  3. Styrets årsmelding       

4. Regnskap  

5. Andre saker som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeidsgrupper. 

  6. Budsjett og arbeidsplan for kommende år etter forslag fra styret        

  7. Valg av leder 

  8. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer 

  9. Valg av revisor 

10. Valg av valgkomite 

  

 

§ 9  VEDTEKTSENDRING 

  
Endinger av disse vedtekter kan bare foretas på årsmøte for Hovedstyret (felles møte 

for alle utviklingslagene), eller på ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. 

Det kreves alminnelig flertall av de avgitte stemmene for gyldig vedtak. 
                          

 

§ 9 b) Det enkelte utviklingslag kan vedta egne tillegg til utviklingslagenes 

fellesvedtekter så lenge dette ikke kommer i konflikt med fellesvedtektene. 

Endring av lokale vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. For gyldig vedtak 

kreves det at 2/3 av frammøtte medlemmer i utviklingslagene stemmer for. 

 

§ 9 c) Årsmøtet for det enkelte utviklingslag kan ikke endre fellesvedtektene, kun de 

lokale tilleggene jfr. § 9 b. 



 

§ 10  SAMORDNING AV UTVIKLINGSLAGENE – HOVEDSTYRET 

 

Utviklingslagene organiseres i tre regioner. Hver region bør være representert i 

styret til Hovedstyret.  

Hovedstyret skal kunne fatte raske avgjørelser og handle på vegne av alle 

utviklingslagene, etter kontakt med det enkelte styre.  

 

§ 11  OPPLØSNING  

 

Forslag om oppløsning av laget må legges fram som egen sak på årsmøtet. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, må saken realitetsbehandles på et 

ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. På dette møtet skal også fordeling av 

midlene vedtas. Forslaget om oppløsning må behandles i Hovedstyret før 

ekstraordinært årsmøte. 

 

I tilfeller der man ikke ønsker å oppløse laget, men likevel ikke finner leder 

eller et komplett styre, må det avtroppende styre sitte til nytt styre er komplett. 

Valgkomiteen må fortsette sitt arbeid, og avtroppende styre må innkalle til 

ekstraordinært årsmøte der det nye styre velges formelt. 

   

   

 

 

 


