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Reviderte vedtekter for Forum Ku 
Vedtatt på stiftelsesmøte 1. oktober 2003. Endret på årsmøte 2017. 
 
 
Visjon: For bønder med visjoner! 
 
Formål: 

• Uavhengig organisasjon for storfèprodusenter, som skal arbeide med å øke 
kompetanse og lønnsomhet i melke- og annen storfèproduksjon. 

• Forum Ku skal ha disse fagområdene som hovedsatsingsområde: 
o Fôr og fôring 
o Helse 
o Driftsledelse 
o Bygningsplanlegging 

 
 
Virkemiddel: 

• Arrangere fagsamlinger med fagforedrag for medlemmene. 
• Erfaringsutveksling – erfaringsgrupper eventuelt med instruktør 
• Organisere og formidle rådgiving etter ønske fra medlemmene 

o Finne spisskompetanse 
o Strukturere tilbud 
o Formidle direkte rådgiving 

 
 
Kriterier for medlemskap: 

• Må ha storfè 
• Støttemedlem 

 
 
Økonomi: 

• Virksomheten skal i hovedsak finansieres ved medlemskontingenter. 
 

 
Sammensetting av styre: 

• 1 styreleder  Valgt for 1 år 
• 4 styremedlemmer  Valgt for 2 år 
• 2 varamedlemmer  Valgt for 1 år 

 
Styret konstituerer seg selv, og det skal på første møte etter årsmøte velge nestformann. 
 
 
Årsmøte:  

• Skal holdes i løpet av mars måned. 
o Godkjenning av innkalling og saksliste 
o Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokoll 
o Valg av referent 
o Godkjenning av regnskap og budsjett 
o Valg v/valgkomite 
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o Valg av 1 nytt medlem til valgkomite 
o Innkomne saker  

 
• Vedtektsendringer kan gjøres med 2/3 flertall 
• Ekstraordinært årsmøte etter ønske fra styret eller halvparten av medlemmene. 

Krav skal være skriftlig og styret i hende 1 måned før eventuelt ekstraordinært 
årsmøte. 

 
 
Valgkomite og oppgaver: 

• Valgkomite skal bestå av 3 medlemmer. Disse blir valgt på årsmøtet for 3 år. En 
går ut hvert år. Den som er på valg (har vært lengst) er leder for valgnemda. 
 

• Oppgaver til valgkomite for årsmøte: 
o Forslag til styreleder 
o Forslag til 2 styremedlemmer for 2 år 
o Forslag til 2 varamenn for 1 år, nummerert 
o Forslag til kontingenter (medlem / støttemedlem) 
o Forslag til honorar til styret 
o Forslag til revisor for 1 år 

 
Forslagene skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet. 
 
 
 
Oppløsning av laget 

• Laget kan løses opp dersom 2/3 av medlemmene ønsker det. Laget sitt nettoeige 
vert delt ut til medlemmene i forhold til innbetalt kontingent de siste 5 åra. 

 


