
VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 
 

§ 1. Navn og selskapsform 
 
Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i 
Melhus kommune. 
 

§ 2. Formål 
 
Formålet med samvirkeforetaket er å drive Samfunnshuset, for dermed å skaffe stedets 
innbyggere et egnet samlingssted for møter, trening, fester og andre arrangement. 
 

§ 3. Bruken av Hovin Samfunnshus SA 
 
Samfunnshuset skal stå for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt 
religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens 
krav.  
 
Samfunnshuset disponeres for øvrig slik som samvirkeforetakets organer finner det 
formålstjenlig under hensyntagen til Samfunnshusets økonomi og til de sosiale og kulturelle 
formål som Samfunnshuset skal gi plass for. Under ellers like forhold, kan andelseiere gis 
visse fortrinn når det gjelder leie av lokaler. Det skal utarbeides avtale mellom 
samvirkeforetaket og Melhus kommune om alt som vedkommer det praktiske og 
økonomiske ved bruken av Samfunnshuset til skolen sitt formål. 
 
I tilfelle tvist om hvorvidt Samfunnshuset blir disponert etter disse regler fungerer 
Kunnskapsdepartementet som ankeinstans. 
 

§ 4. Andelene 
 

Andeler i samvirkeforetaket kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i 
form av kontantinnskudd, naturalia eller dugnadsarbeid. Andelseiere har intet ansvar for 
lagets forpliktelser utover de tegnede andeler. 
Én andel har en verdi på kr. 100,-. Alle lag og organisasjoner forutsettes å være aktive 
leietakere av anlegget og har i kraft av det rett til å la seg representere med inntil 3 – tre – 
representanter i årsmøtet. Private eiere har møterett med 1 – én stemme hver. 
 
Det skal ikke betales medlemskontingent, og andeler skal ikke forrentes. 
 
Det føres særskilt protokoll over andelseiere og andelenes fordeling. Kontrollkomitéen har 
som fast oppdrag å ajourføre registret før hvert årsmøte jfr. § 14.  
 
 
 

§ 5. Overdragelse av andeler 

 
Overdragelse av andeler kan ikke skje uten styrets samtykke. Ved andelseiers bortgang 
tilfaller andelene gjenlevende ektefelle/samboer. Barn av avdøde kan få overdra andeler 
hvis de melder fra innen et år. Hvis ikke tilfaller andelene Samfunnshuset. Andelsinnskudd 
betales ikke tilbake ved bortfall eller utmeldelse. 
 

§ 6. Samvirkeforetakets besluttende organer 
 
Samvirkeforetakets besluttende organer er: 
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a. Representantskapet 
b. Styret 

 
§ 7. Representantskapet 

 
Alle lag og organisasjoner forutsettes å være aktive leietakere av anlegget og har i kraft av 
det rett til å la seg representere med inntil 3 – tre – representanter i årsmøtet. Private 
eiere har møterett med 1 – én stemme hver. 
Representantskapet velges for årsmøteperioden. 
 
Samvirkeforetakets styre må få fortløpende melding om representanter til 
representantskapet. 
 
 
 

§ 8. Representantskapets møter 
 
Representantskapet holder ordinært 1 årsmøte, og avholdes innen utgangen av mars 
måned. 
 
Innkallinger til representantskapet/årsmøtet skjer ved brev til lag og organisasjoner som er 
leietakere og ellers ved oppslag og annonsering i lokalpressen minst en måned før. 
 
Forslag som ønskes behandlet på møtet må sendes styret minst 21 dager før møtet holdes. 
Endelig dagsorden sendes ut 14 dager for møtet avholdes. 
 
Representantskapet tar beslutninger ved simpelt flertall av de stemmeberettigede 
representanter, jfr. § 15 og 16. Ved stemmelikhet gjør stemmen til ordføreren utslaget. 
 
Representantskapet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på 
dagsorden. 
 
De andelseiere som ikke er representert på møtene er bundet av de beslutninger som 
fattes. 
 
Representantskapets forhandlinger ledes av en ordfører som velges av og innen 
representantskapet. Samvirkeforetakets styre, revisorer, kontrollkomité og 
forretningsfører deltar i representantskapets møter med stemmerett, med unntak av 
forretningsfører. Over forhandlingene føres protokoll som ved møtets slutt oppleses til 
godkjenning og undertegnes av representantskapets ordfører og kontrollkomitéen. 
 

§ 9. Representantskapets årsmøter 
 
Representantskapets årsmøter er samvirkeforetakets høyeste myndighet. Det holdes innen 
utgangen av mars måned og behandler ordinært følgende dagsorden: 
 
1. Styrets beretning og regnskap 
 
2. Styrets forslag til budsjett for kommende år, samt økonomiske disposisjoner for øvrig 
 
3. Valg av leder, styremedlemmer, kasserer og vararepresentanter til styret 
 
4. Valg av revisorer og kontrollkomité med vararepresentanter. Funksjonstid er 2 år 
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5. Valg av ordfører og varaordfører til representantskapet. Funksjonstid er 1 år, jfr. § 7. 
 
6. Valg av valgkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ett medlem blir valgt 

hvert år med funksjonstid 3 år. Funksjonstid for varamedlemmene er 1 år. Det medlem 
som har sittet lengst, er leder av valgkomitéen 

 
7. Andre saker som er ført opp på dagsorden 
 

§ 10. Ekstraordinære møter i representantskapet 
 
Ekstraordinære møter i representantskapet kan innkalles av styret eller av andelseiere som 
representerer minst 1/3 av andelene. På ekstraordinære møter kan det bare behandles 
saker som er oppsatt på dagsorden. 
 

§ 11. Styret 
 
Samvirkeforetakets styre skal bestå av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer i rekkefølge. 
 
Styrets leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Nestleder og 
sekretær velges av og innen styret. Varamedlemmer velges for 2 år. 
 
Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller 
nestleder, er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leder utslaget. 
 
Styret iverksetter representantskapets vedtak og treffer mellom representantskapets 
møter de beslutninger som administrasjonen av Samfunnshuset gjør nødvendig. Styret har 
ikke adgang til å selge, pantsette eller på noen annen måte behefte samvirkeforetakets 
faste eiendommer, eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende 
samvirkeforetakets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift. 
 

§ 12. Daglig leder, vaktmester og annen arbeidshjelp 
 
Vaktmester ansettes av Melhus kommune, hvor styret har uttalerett. Melhus kommune  
utarbeider instruks for vaktmester, i samråd med styret for Samfunnshuset. Del av instruks 
som gjelder Samfunnshuset, må godkjennes av styret for samvirkeforetaket. 
 
Samvirkeforetaket skal ikke har daglig leder, men styret kan eventuell tilsetter daglig 
leder og mulig annen arbeidshjelp etter at representantskapet har godkjent opprettelse av 
slike stillinger. De tilsatte plikter å rette seg etter de pålegg som styret gir. 
 

§ 13. Regnskap, budsjett og disponering av årsresultat 
 
Samvirkeforetakets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskaper. Regnskapet 
følger kalenderåret, og gjøres opp og avsluttes per 31. desember. Årsregnskap og status 
med revisorers påtegning, samt forslag til budsjett for følgende driftsår sendes 
representantskapets medlemmer sammen med innkallingen til representantskapets 
årsmøte. 
 
Positive årsresultat skal bare kunne benyttes til framtidig drift av og investeringer i 
samvirkeforetaket. Negative årsresultat dekkes inn via opparbeidet egenkapital. 
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§ 14. Revisjon og kontrollkomité 

 
Til å foreta betryggende revisjon av samvirkeforetakets bokførsel og disposisjonen velger 
representantskapets årsmøte 2 revisorer og 1 varamedlem med nødvendig fagkunnskap. 
Revisjonen utføres etter de instrukser som representantskapet bestemmer. 
Representantskapets årsmøte velger en kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem 
som gjennomgår revisjonens anmerkninger og styrets protokoll og avgir innstilling til 
årsmøtet.  
 
Kontrollkomitéen gjennomgår andelslistene og gir melding til styret om forandringer før 
hvert årsmøte. 

§ 15. Endringer av vedtekter 
 
Endringer av vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte i representantskapet og 
krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Forslag fra andelseiere om endringer i vedtekter må komme til styret senest 3 måneder før 
representantskapets årsmøte. 
 

§ 16. Oppløsning 
 
Vedtak om oppløsning av samvirkeforetaket eller overdragelse av formuen som helhet kan 
bare fattes på årsmøte i representantskapet der andelseierne er innkalt. 
 
For at oppløsning, eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av 
stemmene er representert, og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 
2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen 
likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et på et nytt møte der alle andelseierne er 
innkalt med minst 1 måneds varsel. stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet 
av representerte stemmer. 
 
Det økonomiske oppgjøret ved en oppløsning blir slik dersom det er tilstrekkelig med  
midler : 

1. Utrede alle økonomiske forpliktelser overfor kreditorer. 

2. Tilbakebetale innskudd iht pålydende. 

3. Eventuelt overskytende skal tilfalle organisasjonslivet på Hovin. 

 
 

§ 17. Regler og særavtaler mellom kommunen og Hovin Samfunnshus SA 
 
I tillegg til disse vedtektene gjelder de til enhver tid vedtatte regler og særavtaler mellom 
kommunen og Samfunnshuset. 
 
 
 
 
 
Vedtatt av Representantskapet 26. februar 2013 med korrigeringer foretatt i Representantskapsmøter 
h.h.v.18.03.2014 og 16.03.2015. 
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