Vedtekter for foreningen Ekte Eiker
stiftet 25. august 2015 under foreningens første og konstituerende medlemsmøte
1.
Navn
Foreningens navn er Ekte Eiker.
2.
Formål
Foreningens formål er å fremme salget av det beste av landbruksprodukter fra Øvre og Nedre Eiker,
under et beskyttet, felles varemerke – Ekte Eiker - med tilhørende designelementer og
profileringsverktøy.
Foreningen er partipolitisk uavhengig.
3.
Juridisk person
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld.
4.
Geografisk avgrensing
Ekte Eiker er en forening av og for bønder i Øvre Eiker og Nedre Eiker, som tilfredsstiller kriteriene
under vedtektenes pkt. 5.
5.
Kriterier for medlemskap
Enhver bonde innen området som er definert under vedtektenes pkt. 4, og som i tillegg oppfyller
følgende kvalitetskriterier, kan bli medlem av foreningen Ekte Eiker:
a. Råvarene og en vesentlig del av innsatsfaktorene i bondens produkter skal kunne knyttes til Øvre
og/eller Nedre Eiker.
b. Alle innsatsfaktorer skal være sporbare.
c. Produksjonen og foredlingen skal foregå i Øvre og/eller Nedre Eiker
d. Produksjonen og foredlingen skal holde høy håndverksmessig standard.
Videre gjelder følgende generelle kriterier for medlemskap:
e. Vedkommende godtar ved sitt medlemskap foreningens vedtekter og formål og må betale den til
enhver tid fastsatte innmeldingsavgift og kontingent.
f. Vedkommende aksepterer ved sitt medlemskap innholdet i det til enhver tid gjeldende
veiledningsheftet, som er utarbeidet for medlemmene.
g. Medlemskapet er gyldig fra den dag innmeldingsavgift og kontingent er betalt.
h. For å ha stemmerett på årsmøtet må innmeldingsavgift og kontingenten være betalt.
i. Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.
Det er styret i Ekte Eiker som godkjenner nye medlemmer. Medlemmer som ikke oppfyller kriteriene
eller på annen måte opptrer i strid med foreningens vedtekter, vedtak eller interesser for øvrig kan
ekskluderes av styret.
6.
Innmeldingsavgift og kontingent
a. Innmeldingsavgiften er et engangsbeløp, som fastsettes av årsmøtet.
b. Kontingenten skal betales årlig og innen en gitt frist, beløp og tidspunkt fastsettes av årsmøtet.

c. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter
purring.
7.
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Ordinært
årsmøte holdes innen utgangen av mars måned:
a. Tid og sted bestemmes av styret som innkaller til årsmøtet med minst 4 ukers varsel.
b. Forslag til årsmøtet må være sendt styret 2 uker før årsmøtet.
c. Endelig innkalling skal angi de saker som behandles på årsmøtet og være tilgjengelige for
medlemmene senest en uke før møtet.
d. Årsmøte kan bare fatte vedtak i saker som er satt opp i innkallingen.
e. Dersom ¾ av årsmøtedeltagerne er enige om det kan årsmøtet også behandle saker som ikke
står i innkallingen.
f. Ordstyrer velges blant fremmøtte medlemmer på årsmøtet, etter forslag fra styret og/eller
benkeforslag.
g. Årsmøte skal behandle følgende saker:
1. Styrets årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Innkomne saker
4. Fastsetting av innmeldingsavgift og medlemskontingent
5. Handlingsplan og budsjett
6. Valg av styre, revisor og valgkomite, samt godtgjørelse for foreningens tillitsvalgte
h. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.
i. Vedtak fattes med vanlig simpelt flertall blant de fremmøtte.
j. Oppmøte og stemmegivning kan skje ved fullmektig etter skriftlig fullmakt.
k. Vedtekts endringer må beslutte med 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når 25 % av medlemmene
krever det. Innkallingsfristen er minst 14 dager.
8.
Styret
Styret skal bestå av 3-5 medlemmer. Antallet fastsettes av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt, og
velges for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for 2 år om gangen.
a. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herunder leder.
b. Ved stemmelikhet gjelder det leder har stemt for.
c. Det skal føres protokoll fra styremøtene.
d. Styret plikter å iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
e. Styret plikter å forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, herunder føre regnskap som
følger kalenderåret.
f. Styret skal fremme foreningens og medlemmenes interesser og representere foreningen utad.
g. Regnskapet skal revideres av valgt revisor.
h. Styremøter avholdes etter møteplan vedtatt av styrets medlemmer, eller når styreleder eller et
flertall av styremedlemmene krever det.
9.
Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer.
10.
Signatur/prokura
Foreningen tegnes overfor tredjemann av tre styremedlemmer i fellesskap, herunder leder. Styret
kan meddele prokura.

11.
Oppløsning
Oppløsningen av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte:
a. Blir oppløsning besluttet med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. Hvis vedtaket gjentas med 2/3 flertall avvikles foreningen.
b. Det velges ett avviklingsstyre, som kan være sittende styre.
Avviklingsstyret forestår avviklingen. Foreningens formue etter oppløsning og oppgjør av gjeld skal
benyttes til foreningens formål og ikke tilbakeføres medlemmene.

