
 

VEDTEKTER 
FOR VILLREINRÅDET I NORGE 

 

Vedtatt på stiftelsesmøte på Hovden Høyfjellshotell den 20. juni 1987, og endringer foretatt på 

landsmøtet i Ulvik den 27. mai 1989, landsmøtet i Ål den 16. juni 1990, landsmøtet på Skinnarbu den 

17. juni 1995 og landsmøtet på Honne den 27. mai 2000. 

 

 

Villreinrådet i Norge er en frivillig sammenslutning av villreinutvalg og villreinnemnder. Alle 

villreinområder har anledning til å være medlemmer. 

 

§ 1. FORMÅL. 
Villreinrådet i Norge har som formål å virke som bindeledd mellom de enkelte villreinområdene. 

Organisasjonen skal verne om villreininteressene ved å ta opp til behandling spørsmål som har felles 

interesse for villreinområdene. 

 

I generelle saker kan organisasjonen samarbeide med og avgi uttalelse overfor offentlig myndighet, 

private organisasjoner og andre. 

 

I saker av mer lokal karakter skal det lokale villreinområde høres før organisasjonen uttaler seg. 

 

§ 2. ÅRSMØTET. 
Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og holdes annet hvert år innen 15. august. 

Et årsmøte kan vedta at det kommende årsmøtet kan utsettes inntil ett år. 

Årsmøtet innkalles med minst 6 ukers varsel. Saker som skal opp på årsmøtet må være sendt styret 

senest 4 uker før møtet. 

 

Ved avstemninger representerer hvert villreinområde 2 stemmer. Områder over 1500 kvkm. 

Representerer 3 stemmer og områder over 4000 kvkm representerer 4 stemmer. 

 

Villreinnemnda og villreinutvalget fordeler stemmene seg imellom innen det enkelte villreinområde. 

 

Årsmøtet skal: 

1. Velge møteleder 

2. Velge to stemmeberettigede til sammen med møtelederen å underskrive protokollen. 

3. Godkjenne årsmelding og regnskap revidert av registrert revisor. 

4. Behandle de saker som styret eller noen av villreinområdene vil ha fremmet for årsmøtet. 

5. Trekke opp retningslinjer for virksomheten til organisasjonen ”Villreinrådet i Norge”. 

6. Fastsette godtgjørelse for tillitsmennene 

7. Fastsette budsjett og kontingent. 

8. Velge styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år om gangen. Valgene skal være skriftlige 

dersom noen forlanger det. 

9. Velge leder for 2 år. Valg på leder skal være skriftlig. Styret konstituerer seg for øvrig selv. 

10. Velge valgkomite. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller halvparten av villreinområdene ønsker det. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med de samme frister som nevnt ovenfor. 

 



§ 3. STYRET. 
Styret består av 5 medlemmer. Disse velges for 2 år om gangen. I tillegg velges 3 vararepresentanter i 

nummerorden. 

 

Styremedlemmene skal være medlem i enten villreinutvalg eller villreinnemnd. Styremedlemmer som 

ikke tilfredstiller dette kravet går automatisk ut til fordel for vararepresentanten. Tilfredstiller heller 

ikke denne kravet, blir det opprinnelige styremedlemmet sittende til første årsmøte. Første årsmøte 

foretar nyvalg for gjenværende del av perioden for alle som går ut. 

 

Det skal tas hensyn til rimelig geografisk fordeling og rimelig fordeling mellom utvalg og nemnder. 

 

Redaktør og sekretær kan møte på styremøtene med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. 

Redaktør og sekretær er valgbare til styret såfremt de tilfredstiller kravet i 2. ledd. 

 

Styret skal: 

1. Ivareta villreinområdenes interesser. 

2. Arbeide etter de retningslinjer som trekkes opp av årsmøtet og følge opp de vedtak som blir fattet 

på årsmøtet. 

3. Forberede de sakene som skal opp på årsmøtet og utarbeide årsmelding som sendes medlemmene 

innen 15. februar kommende år. 

4. Forvalte organisasjonens midler og knytte til seg nødvendig bistand for å gjøre arbeidet effektivt 

innenfor de rammer som til enhver tid foreligger. 

5. Sørge for best mulig kontakt mellom villreinområdene, myndighetene og andre organisasjoner. 

6. Søke om økonomisk støtte til drift av organisasjonen. 

 

§ 4. VALGKOMITE. 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomiteen velges på nytt på hvert årsmøte. 

 

Det stilles samme krav til medlemmene av valgkomiteen som til styret kfr § 3, 2. ledd. 

 

Valgkomiteen skal: 

1. Foreslå medlemmer til styret. Området der det foreslåtte medlemmet kommer fra skal være 

forespurt. 

2. Foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer. 

 

§ 5. KONTINGENT. 
De tilsluttede villreinområdene betaler årlig kontingent til organisasjonen. Kontingentens størrelse 

bestemmes av årsmøtet og fordeles i forhold til villreinområdenes areal og siste tre års fellingskvote 

kfr. DN`s mal for utdeling av tilskudd til tiltak i villreinområdene. 

 

§ 6. FORHOLDET TIL DE ENKELTE VILLREINOMRÅDER. 
Der villreinutvalget eller villreinnemnda i et villreinområde skal treffe vedtak som kan tenkes å ha 

prinsipiell betydning for andre villreinområder, bør forslaget før det fremmes, forelegges 

organisasjonen til uttalelse. 

 

Organisasjonen skal på sin side søke å holde villreinområdene orientert i alle saker av felles interesse. 

 

§ 7. VEDTEKTSENDRING – OPPLØSNING. 



Forslag til vedteksendring eller oppløsning av organisasjonen må sendes til styret innen utgangen av 

året før det skal være årsmøte. 

 

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. 

 

For oppløsning av Villreinrådet i Norge kreves 2/3 flertall av to på hverandre følgende årsmøter. 

 

Ved oppløsning skal organisasjonens midler tilbakebetales villreinområdene i forhold til innbetalt 

kontingent de 3 siste årene.  

 

 

 


