Vedtekter for «Gjøvikregionens Utviklingsforum
Levende Landbruk” (GULL)
Foreningens navn
”Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk” (opprettet 15. desember 2011).
Kortform av navnet: GULL.

Foreningens sete
Foreningens medlemmer befinner seg i Gjøvikregionen, dvs. kommunene Gjøvik, Østre
Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Foreningen registreres med sete i Østre
Toten kommune.

Foreningens formål
Bidra til videreutvikling og nyutvikling innenfor landbruksrelatert produksjon i regionen.
Dette innebærer:
 Bidra til å forbedre verdiskapning i eksisterende næringer både vare og tjenesteytende
produksjon
 Skape grunnlag for ny næring innenfor landbruket
 Være en møteplass for alle landbrukets forskjellige aktører innenfor regionen (jordbruk,
skogbruk, forvaltning, forskning og læringsinstanser)

Regler for foreningens organer
I medlemsmøtet/årsmøtet kan representanter for følgende typer landbruksorganisasjoner og institusjoner møte: Faglag, samvirkeorganisasjoner, landbruksrådgiving, videregående skole,
kursinstitutt, forskning, næringshager, nettverk for bygdenæringer, offentlig
landbruksforvaltning og næringsråd.
Én – 1 – representant fra hver organisasjon/lokallag har stemmerett i årsmøtet.
Styret:
1 leder, 4 medlemmer totalt 5 personer.
Det er en intensjon at følgende organisasjoner skal være representert i styret: Faglagene,
landbruksrådgivingen og utdanning/forskning. Fylkesmannens regionstilling er sekretær med
møte- og talerett i styret
Valg av styret foretas i årsmøtet. Leder velges for ett år om gangen. Styremedlemmer velges
for en 2 års periode, men slik at bare to styremedlemmer er på valg hvert år. Alle medlemmer
i foreningen kan foreslå kandidater til styret i årsmøtet.

Regler for medlemmenes forhold til foreningen
Foreningen er selveiende. Ingen enkeltmedlemmer kan disponere over foreningens midler
eller ha krav på utdeling av overskudd. Ingen enkeltmedlemmer hefter for foreningens gjeld.

Regler for vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene kan fremmes av representanter i styret. Endringer i
vedtektene krever enighet i styret og minst 2/3 flertall i årsmøtet.

Regler for avvikling/opphør
Et forslag om opphør må sendes i god tid og behandles i 2 årsmøter. Vedtak om opphør av
foreningen krever minst 2/3 flertall ved 2. gangs behandling i årsmøtet. Ved opphør skal
eventuelle midler tilfalle én eller flere organisasjoner i Gjøvikregionen som driver
landbruksfaglig undervisning, rådgivning eller utvikling.

(Vedtatt i årsmøte 8.1.2013)

