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§ 1. Formål.
Norsk Frøavlerlag er et samarbeidsorgan for de lokale frøavlerlagene. Arbeidsområdet omfatter frøavl av
engvekster, vekster for grøntanlegg, blomster, rotvekster, grønnsaker og annet frø til modning. Laget har det
overordnede ansvar for prisforhandlingene med frøfirmaene.
§ 2. Styre.
Styret består av en representant fra hvert lokalt frøavlerlag. Hvert lokalt frøavlerlag velger sjøl sin representant
med vararepresentant. Hvert fylke kan ikke stille med mer enn én representant, slik at det i fylker med mer enn
ett frøavlerlag må velges en felles representant. Styret avgjør om nye lokale frøavlerlag kan tas opp i Norsk
Frøavlerlag.
§ 3. Arbeidsutvalg.
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og to styremedlemmer. Arbeidsutvalget konstituerer seg sjøl på første
møte etter årsmøtet, med tre medlemmer til prisforhandlingsutvalg og ett medlem med ansvar for
forskingsoppgaver. Arbeidsoppgaver og fullmakter fastsettes av årsmøtet.
§ 4. Økonomi.
Norsk Frøavlerlags virksomhet skal finansieres av medlemmene ved trekk i deres frøoppgjør. Trekksatsen
vedtas årlig av årsmøtet. Trekket utføres av frøfirmaene og overføres til Norsk Frøavlerlag.
Årsmøtet vedtar budsjett. Styret vedtar arbeidsinstruks. Mellom årsmøtene har arbeidsutvalget fullmakt til å
styre lagets økonomi i samsvar med arbeidsinstruksen innenfor budsjettets rammer.
De lokale frøavlerlag kan i tillegg fastsette lokal kontingent.
§ 5. Møter.
Styret skal holde minst ett møte i året. Det er leder som innkaller med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen
skal følge sakliste og eventuelle saksdokumenter. Møter holdes når leder mener det er nødvendig eller når minst
halvparten av representantene krever det. Til gyldig vedtak kreves at minst halvparten av styrerepresentantene
stemmer for. Det skal føres protokoll fra møtene som skal underskrives av de som deltar.
§ 6. Oppgaver.
Norsk Frøavlerlag har følgende oppgaver:
1. Arbeide for størst mulig norsk sjølforsyning av frø.
2. Samordne og fremme frøavlernes faglige og økonomiske interesser.
3. Være felles talerør utad for frøavlerne.
4. Fastsette frøpriser sammen med representanter for frøfirmaene.
5. Ta opp andre aktuelle oppgaver innenfor frøavlen.
6. Sørge for en ordnet økonomi.
7. Engasjere sekretær som også blir forretningsfører.
8. I ekstraordinære tilfeller når prisforhandlingene har kjørt seg fast kan laget vedta aksjoner.
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§ 7. Årsmøte.
Årsmøtet er Norsk Frøavlerlags øverste styrende organ og består av styret og en representant for hver påbegynt
100 medlemmer over 100 i hvert av de lokale frøavlerlagene, basert på antall aktive medlemmer pr. 31.12.
Årsmøtet kan bare bestå av aktive medlemmer. En er aktiv medlem inntil 3 år etter siste høsting av frø for salg.
Årsmøte avholdes ordinært en gang i året innen utgangen av mars. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel.
Med innkallingen skal følge sakliste, årsmelding, revidert regnskap, budsjett med forslag til kontingent, oversikt
over det nye styret og andre saksdokumenter. Meldingsåret følger kalenderåret. Det skal føres protokoll fra
årsmøtet som underskrives av to valgte representanter sammen med ordstyrer. Ekstraordinært årsmøte kan
avholdes for å behandle bestemte saker.
Følgende saker behandles i ordinært årsmøte:
1) Valg av ordstyrer og to til å underskrive protokollen.
2) Årsmelding.
3) Regnskap.
4) Kontingent.
5) Fastsetting av godtgjørelser.
6) Budsjett.
7) Legge føringer for prisforhandlingene.
8) Andre saker som er nevnt i innkallingen.
9) Valg blant styremedlemmene: Skriftlig valg av arbeidsutvalg, alle for ett år: leder, nestleder og to
medlemmer.
10) Valg blant ikke styremedlemmer, hver for to år: revisor og vararevisor. *)
*) Laget skal ha to revisorer og to vararevisorer, én av hver er på valg hvert år.

§8. Vedtektsendringer og oppløsning.
Forslag til endringer av vedtektene eller oppløsning av Norsk Frøavlerlag skal sendes frøavlerlagene til uttalelse
med minst en måneds uttalefrist før realitetsbehandling i årsmøtet. For gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av
representantene stemmer for.
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