Vedtekter
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Mjøsa Strandeierforening.
§ 2 Formål
Foreningen som er frivillig, ideell, demokratisk og ikke fortjenestebasert og skal ivareta
strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og
bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene.
Foreningens arbeidsoppgaver er å bidra til;
1. Forvaltning av fiskebestanden i Mjøsa.
2. Utnyttelse av Mjøsa til fiske og rekreasjon.
3. Lovlige og ordnede former både for strandeierne og allmennheten under bruken av
Mjøsa og Mjøsstrendene.
4. Næringsutvikling blant grunneierne langs og på Mjøsa.
5. Binde tre fylker og sju kommuner sammen med Mjøsa som sentrum for rekreasjon
og næringsutvikling.
6. Samlet opptreden i forhold til myndighetene, regulanter og andre interessenter i
spørsmål vedrørende Mjøsa og Mjøsstrendene.
7. Være høringsorgan knyttet til regulering både av vannstand og annen form for
regulering, samt vannkvalitet.
8. Samarbeide med andre relevante organer i denne sammenheng.
9. God og relevant informasjon til primærinteressentene og til allmennheten.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig ansvar for gjeld.
Foreningens firma tegnes av styreleder og et styremedlem.
§ 4 Medlemskap
Som medlem i foreningen kan opptas eier av strandstrekning til Mjøsa. Innmelding skjer
skriftlig og skal godkjennes av styret.
Utmelding skjer også skriftlig eller ved at kontingent ikke er betalt to år på rad. Styret kan
ekskludere medlem som bevisst skader foreningen og/eller foreningens interesser.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
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§ 6 Styret
Foreningens styre består av 5 6 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle
velges av Årsmøtet for 2 år av gangen. Styremedlem og varamedlem må være strandeier og
medlem av foreningen, eventuelt være tilknyttet en strandeiendom og legge frem fullmakt fra
en strandeier som er medlem. Årsmøtet velger styreleder blant medlemmene, også for 2 år
av gangen. Styret konstituerer seg for øvrig selv. Gjenvalg kan finne sted. Styreleder leder
normalt styremøtene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Det velges styremedlemmer m/varamedlemmer som skal være strandeiere fortrinnsvis fra;
1. Akershus fylke Eidsvoll kommune
2. Fra fylkesgrensa Akershus/Hedmark til Tingnes Stange og Hamar kommuner
3. Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya Ringsaker kommune
4. Fra Lågen til Gjøvik Lillehammer kommune
5. Gjøvik kommune
6. Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus Østre Toten kommune
§ 7 Styrets oppgaver og fullmakter
Følgende oppgaver tilligger styret:
a) Arbeide aktivt i samsvar med foreningens formål og utføre arbeidsoppgaver etter § 2.
a) Innkreve årlig kontingent.
b) Føre regnskap og lage årsberetning over foreningens drift.
b) Innkalle til og gjennomføre Årsmøte.
c) Initiere valgkomitéens arbeid for valg av styremedlemmer m/varamedlemmer, revisor
m/vararevisor, samt representanter til andre relevante organer.
d) Andre gjøremål som Årsmøtet måtte bestemme.
Styret kan meddele prokura. Styret kan engasjere daglig leder og/eller forretningsfører.
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Til hvert medlem tilligger én stemme på Årsmøtet.
Et medlem kan være representert ved fullmektig. Fullmektigen kan opptre med inntil tre
fullmakter.
Ordinært Årsmøte skal arrangeres hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært
Årsmøte avholdes når minst halvparten av styremedlemmene krever det, eller når minst 10
% av medlemmene krever dette.
Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt skriftlig til styret innen 4 3 uker
før Årsmøtet.
Innkalling til Årsmøtet skjer med to ukers varsel. Med innkallingen skal følge forslag til
dagsorden, årsregnskap, årsberetning, budsjett for inneværende år og forslag til nytt styre
og revisor.
Innkalling og saksdokumenter til Årsmøtet fordeles elektronisk og medlemmene må
eventuelt selv medbringe papirkopier til Årsmøtet.
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Ordinært Årsmøte skal behandle følgende saker:
a) Godkjenning av innkalling og saksliste.
b) Velge møteleder og referent, samt et medlem som signerer protokollen fra Årsmøtet
sammen med møteleder og referent.
c) Godkjenne årsregnskap og årsberetning for foregående år.
d) Fastsette årskontingent for inneværende år.
e) Godkjenne budsjett for inneværende år.
f) Behandle saker fremmet av styret.
g) Behandle saker innkommet til styret.
h) Velge styre.
i) Velge revisor m/vara for to år av gangen.
j) Velge representanter til andre relevante organer.
k) Velge valgkomite.
l) Fastsette godtgjøring til styret og revisor.
Årsmøtet kan ikke treffe realitetsavgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen.
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant de møtende. Endringer av vedtektene,
vedtak som krever betydelige økonomiske uttellinger eller vedtak om oppløsning eller deling
av foreningen krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.
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