Beitebruk i utmark
– et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Troms

04.11.2014

Invitasjon til temadag
Fra BA til SA: Tilpasning til samvirkeloven
-Krav, muligheter og guide i praktisk gjennomføring
1. desember på Vollan gjestestue, kl. 11:00 – 15:00
2. desember på Tjeldsundkroa, kl. 11:00 – 15:00
Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. Det var da allerede flere tusen samvirkeforetak i Norge.
Betegnelsen på disse var BA, andelslag, lutlag, samvirkelag eller økonomiske foreninger. Disse
virksomhetene må også tilpasse seg samvirkeloven, det vil i hovedsak si å justere gamle vedtekter i
tråd med lovens krav, og få betegnelsen SA. Det er altså ikke snakk om å endre selskapsform, men å
tilpasse seg til det lovverket som er innført. Ofte er det ikke så store endringer som skal til, men
jobben må gjøres!
Kurset vil ha en mest mulig praktisk tilnærming og guide dere gjennom «hva må gjøres, hvordan og
hvorfor». Vi vil bl.a. gå gjennom:






Hvilke muligheter gir SA-formen nå som den er lovregulert?
Samvirkelovens fleksibilitet og muligheter
Krav til vedtektene – innhold og utforming
Framgangsmåte for tilpasning av vedtekter, registrering av endringer i
Brønnøysundregistrene, osv.

Det blir selvsagt anledning til spørsmål, og det er fint om dere tar med gamle/gjeldende vedtekter.
Vi kommer bl.a. til å gå gjennom et eksempel på vedtekter ut fra samvirkelovens krav og muligheter.

Hovedforeleser er May Woldsnes.
Hun er nå daglig leder i Samvirkesenteret, og har mange års erfaring fra informasjon og rådgiving
i samvirkespørsmål, de siste år bl.a. i tilpasning fra BA til SA.
Ellers har hun vært:
-Medlem av samvirkelovutvalget, NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak
-Medlem av offentlig utvalg, NOU 1988:30 Samvirke på nye områder
-Diverse internasjonale oppdrag

Se mer neste side
Prosjektledelse: Troms landbruksfaglig senter v/Oddny Asbøl. Tlf. 90747636. Web: www.beitebruk.no
SoMe: www.facebook.com/beitebruk

Fra Fylkesmannen, landbruksavdelinga kommer rådgiver Aase Berg.
Vi tar en lunsjpause kl. 12:00 – 12:45

Velkommen
Kursavgift på kr 100,Påmeldingsfrist den 21. november til:
Oddny Asbøl, tlf 907 47 636
e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no
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