
Vedtekter for organisasjonen  

”Elvene rundt Trondheimsfjorden”.  
Vedtatt på stiftelsesmøte 13.september 2004, endret 15.05.2018 og 22.08.2019.  

  

§ 1 Organisasjon  

”Elvene rundt Trondheimsfjorden” (ErT) er en organisasjon av elveierne i vassdragene Gaula, 

Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva.  

   

§ 2 Formål  

Formålet med organisasjonen er å styrke og bevare den nord-atlantiske laksestammen og 

arbeide for villaksens beste. ErT skal forvalte fiskeressursen og legge til rette på en måte som 

skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter i Trondheimsfjordsområdet. ErT skal aktivt bidra 

til et best mulig kunnskapsgrunnlag om de anadrome bestander i Trondheimsfjorden.  

  

§ 3 Deltagelse i organisasjonen  

Alle elveierlag i vassdrag som drenerer ned til Trondheimsfjorden kan søke om å bli medlem i 

organisasjonen. Styret behandler søknader og innstiller til årsmøtet, som vedtar medlemsskap 

og på hvilke kriterier. Et elveeierlag som ønsker å melde seg ut av ErT må gjøre det senest 3 

måneder før årsskiftet. Medlemselver kan ekskluderes fra ErT dersom 2/3 av årsmøtet (ordinært 

eller ekstraordinært) ønsker det.  

  

§ 4 Styret  

Organisasjonen skal ledes av et styre.   

Styret er sammensatt av en representant fra hver av medlemselvene med personlig vara. Elvene 

er selv ansvarlig for valg av sine representanter.   

  

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.  

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

Styret velger selv blant styrets medlemmer hvem som skal være organisasjonens nestleder.  

 Styret skal blant annet:  

- Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. 

- Utarbeide forslag til arbeids- og handlingsplan  

 - Det skal føres protokoll over styrets arbeid.  

  

  

§ 5 Ordinært årsmøte  

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai.  

Rett til å delta på årsmøtet har bare styrene i de vassdragene rundt Trondheimsfjorden som har 

knyttet seg til organisasjonen.    

Årsmøtet innkalles av styret.  

Saker som de tilsluttede vassdrag ønsker tatt opp må være innkommet til styret innen 31 mars. 

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til samtlige deltagere i organisasjonen minst 2 uker før 

årsmøtet.   

Saksliste vedlegges innkallingen sammen med nødvendige sakspapirer.   

Årsmøtet skal:  

- Velge møteleder og referent 

- Registrere møtedeltagere.  



- Godkjenne innkalling og sakliste  

- Samtlige fremmøtte styremedlemmer fra Ert underskriver årsmøteprotokollen 

- Behandle styrets årsmelding.  

- Behandle revidert regnskap.  

- vedta budsjett og arbeidsplaner for det kommende år  

- velge revisorer  

- vedta styrets godtgjørelse  

- Behandle saker fra styret  

- Behandle innkomne saker fra elvene  

- Velge leder for ett år blant de oppnevnte representanter fra elvene med stedfortreder  

- Velge nødvendige utvalg  

- Foreta eventuelle vedtektsendringer.  

  

§ 6 Ekstraordinært årsmøte.  

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 2 deltagende elver forlanger det. Det kan bare 

fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.  

Ekstraordinært årsmøte kunngjøres og innkalles på den måte som gjelder for ordinært årsmøte.  

  

§ 7 Stemmegivning.  

Ordinære årsmøtesaker avgjøres med en stemme pr deltakende elv. Elvas styremedlem i Ert 

eller personlig vara avgir elvas stemme(r). 

Når minst en representant forlanger saken avgjort ved gradert stemmerett skal følgende 

grunnlag benyttes: 1 stemme pr påbegynt tusen kg laks og sjøørret fangst siste sesong.  

  

§ 8 Oppløsning  

Bare årsmøtet kan avvikle organisasjonen” Elvene rundt Trondheimsfjorden”. Forslag om 

avvikling må fremsettes på ordinært årsmøte og kan tidligst avgjøres på neste ordinære årsmøte.  

Ved avvikling av organisasjonen skal det fattes vedtak om hvordan innestående kapital skal 

disponeres til beste for de interesser organisasjonen er innrettet for å ivareta.   

Hvis ikke forslaget oppnår nødvendig flertall(2/3), kan det avgjøres ved simpelt flertall på neste 

årsmøte.   

  

§ 9 Tvistigheter  

Alle tvistigheter som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen og fortolkningen av disse 

vedtekter mellom organisasjonen og de deltakende elver avgjøres av de ordinære domstoler. 

Før saken bringes inn for domstolene skal organisasjonen forsøke å oppnå enighet gjennom 

forhandlinger.  


