
 
 
 
 

VEDTEKTER FOR 
ANDELSLAGET LØKTA 

Stiftet 10.10.1989  
Med endringer vedtatt på årsmøte 28.11.2006. 

 

 
Andelslaget Løkta ble etablert på grunnlag av vedtak i Tromsø seilforenings styre 

02.10.1989. Løkta ble påbegynt 04.07.1989, innviet 25.05.1991. 
 
 
1. FORMÅL 

Andelslaget Løktas formål er å oppføre, eie samt drive klubbhuset Løkta, plassert 
på Nordjetéen, Tromsø. 

 
2. BRUK AV KLUBBHUSET 

Løkta skal fungere som klubbhus for medlemmene av Tromsø seilforening. I 
tillegg skal klubbhuset leies ut, etter avtale med andelslagets styre, til foretninger, 
lag, bedrifter etc. Andelseiere har fortrinnsrett til leie og til lavere priser enn ikke 
andelseiere. 

 
3. ANDELSKAPITAL 

Andelskapitalen skal være flytende med andeler pålydende kr 500. 
Andelskapitalen skal deles i A-kapital, som er stemmeberettiget, og B-kapital, 
som ikke er stemmeberettiget. 
A-kapitalen skal eies av: 
a) Tromsø seilforening. 
b) Enkeltpersoner med minst 2 års sammenhengende medlemskap i Tromsø 

Seilforening. 
B-kapitalen skal eies av: 
Enkeltpersoner, foreninger, lag, bedrifter etc. som ikke er medlemmer av Tromsø 
Seilforening. 

 
4. STYRE, DAGLIG LEDER OG REVISOR 

Til å forestå driften av Andelslaget Løkta velges et styre med formann, kasserer, 
to styremedlemmer samt en varamann. Ett av styremedlemmene er TSFs til en 
hver tid valgte formann. Styret kan oppnevne en daglig leder som forestår daglig 
drift, herunder utleieaktiviteten. Ellers fungerer TSFs til en hver tid valgte revisor 
og valgkomité. 

 



5. ÅRSMØTET 
Andelslagets høyeste organ er årsmøtet. På årsmøtet gir én A-andel én stemme. 
TSFs stemmegivning foretas av den til enhver tid sittende formann i TSF. 
Andelslagets regnskapsår er sammenfallende med TSFs regnskapsår. 

 
6. BESLUTNINGER PÅ ÅRSMØTET 

Årsmøtet innkalles samtidig med årsmøtet i TSF, og avholdes i forkant av dette. 
Årsmøtet skal behandle: 
1. Andelslagets regnskap med styrets beretning samt revisors beretning. 
2. Valg. Styret velges for to år av gangen, og slik at alle styrets medlemmer ikke 

velges samtidig. Varamann velges for ett år. 
3. Innkomne saker. Saker under denne post skal være nevnt i innkallingen. 

Saker andelseiere ønsker behandlet under ”innkomne saker” må være styret i 
hende innen 3 uker før årsmøtet. 

 
7. VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av tilstedeværende 
stemmer. Forslag om endringene skal være nevnt i innkallingen. 

 
8. OPPLØSNING AV ANDELSLAGET 

Oppløsning kan skje med 4/5 flertall av tilstedeværende stemmer. Forslag om 
oppløsning skal være nevnt i innkallingen. Eventuell likviditet i andelslaget på 
oppløsningstidspunktet skal deles likt på det totale antall A- og B-andeler. 

 
9. OVERDRAGELSE OG OMGJØRING AV ANDELER, UTTREDEN 

Tegnede andeler kan ikke overdras. Unntak er for arv eller gave i rett nedstigende 
linje, eller ved fusjon/fisjon for foreninger, lag, bedrifter etc. Overdragelser må 
meldes skriftlig til styret. 
Dersom andelshaver med A-andel avslutter sitt medlemskap i TSF, skal hans 
andel omgjøres til B-andel. Slik omgjøring kan tilbakeføres til A-andel når krav til 
eierskap (§3) tilfredsstilles. 
Andelshaverne kan tre ut av andelslaget ved skriftlig melding. Uttreden skjer også 
ved død eller opphør med mindre evt. overdragelse er meldt innen 2 (to) år. 
Andelsinnskuddet refunderes ikke. Ved uttreden reduseres andelskapitalen 
tilsvarende de aktuelle andelers pålydende. 

 
10. ANDELSBEVIS 

Hver andelseier skal ha et andelsbevis hvor andelens opprinnelige status 
fremkommer (A- eller B-andel). Styret fører innbunnet protokoll over andelseiere 
og andelsstatus. 

 
(28.11.2006) 


