Rapport fra Vedtektskomiteen
September 2014

Forslag til nye vedtekter

1. Mandat og sammensetning
Etter en forutgående prosess i konsernstyret og i deler av medlemsorganisasjonen,
vedtok konsernstyret den 20.03.14 å nedsette en vedtektskomite.
Konsernstyret fattet følgende vedtak:
«Det nedsettes en vedtektskomite i tråd med forslaget fra administrasjonen.
Komiteen består av følgende personer:
- Nina Kolltveit Sæter (leder) (midt)
- Bjarne Leonhardsen (nord)
- Elisabeth Irgens Hokstad (øst)
- Christian Aasland (sør)
- Birgit Oline Kjerstad (vest)
- Den til enhver tid sittende Ordfører i Rådet – Nils Asle Dolmseth (ett møte) og Jarle
Bogen
Komiteen bes legge fram forslag til reviderte vedtekter innen 1. september 2014.»
Konsernstyret ga komiteen et konkret og utfyllende mandat:
«Mandat:
Komiteen skal gjennomgå TINEs vedtekter, arbeidsbeskrivelser og instrukser med sikte
på å fremme forslag til endringer for årsmøtet 2015.
Som premiss for komiteen gjelder:
Eierorganisasjon
Produsentlag - Organisering i produsentlag holdes uendret.
Årsmøte - Ingen endringer i årsmøtets sammensetning. Som i dag foreslås det at
årsmøteutsendingene velges i produsentlagene. Antall årsmøteutsendinger i det enkelte
område beregnes ut fra antall medlemmer.
Konsernstyret - Konsernstyret velges i TINEs årsmøte etter innstilling fra sentral
valgkomite. Kravet om å innstille to styremedlemmer fra hver region fjernes fra
vedtektene. Geografisk spredning sikres ved at valgkomiteen bes ta hensyn til geografisk
spredning gjennom instruks. Størrelsen på konsernstyret skal ikke vurderes.
Rådet - Rådet velges som i dag av årsmøtet. Størrelse og sammensetning av rådet
beholdes om lag uendret, men tilpasses antallet geografiske områder. Sentral valgkomite
innstiller til valg av rådet på representanter fra hvert geografisk område. De ansatte
velger, som i dag, representanter til rådet i egne valg.
Regionmøtet - Regionmøtene avvikles som vedtektsfestede organ.
Regionstyret - Regionstyret avvikles. Deler av regionstyrets funksjon overtas av et
områdeutvalg.
Områdeutvalg - Det etableres områdeutvalg. Utvalget består av de eiervalgte
medlemmene av rådet innenfor et område. Utvalget får ansvar for bl.a.:




Ansvar for planlegging og ledelse av møter, drifting av eierorganisasjonen
Ansvar for kompetanse og rekruttering
Ansvar for samfunnskontakt regionalt
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Vedtektskomiteen bes vurdere navn på dette organet, samt vurdere antallet områder og
inndeling av disse. Antallet bør ligge i intervallet 5-8 områder.
Sentral valgkomite - Sentral valgkomite består av 8 medlemmer med varamedlemmer
som velges av årsmøtet. I dagens modell innstilles det på fem av medlemmene fra
regionene, mens Rådet innstiller på tre «frie» medlemmer. I ny modell velges alle
medlemmene i sentral valgkomite på «fritt» grunnlag. Geografisk spredning sikres
gjennom instruks.
Områdevis valgkomite – Vedtektskomiteen vurderer behov for områdevis valgkomite og
eventuelle oppgaver og valg
Kontrollkomite - Vedtektskomiteen skal vurdere kontrollkomiteens oppgaver,
ansvarsområde og deltakelse i rådsmøter.
Komiteen står fritt til å vurdere andre forhold i vedtekter og instrukser dog innenfor de
rammer som gitt ovenfor.
For å sikre mulighetene for en god organisasjonsmessig behandling settes frist for
vedtektskomiteens arbeid til 5. september 2014.»
Videre forelå det et årsmøtevedtak fra årsmøtet 2012 som omhandlet kontrollkomiteen.
Konsernstyret ba også vedtektskomiteen om å følge opp dette i sitt arbeid. Årsmøtet
2012 drøftet kontrollkomiteens ansvarsområde i forhold til datterselskaper og deltakelse i
rådet.
Årsmøtet vedtok:
«Årsmøtet ber om at neste vedtektskomite legg fram forslag til vedtekter der
Kontrollkomiteen får adgang til datterselskap som kontrollkomite. Vedtatt som foreslått.
Enstemmig»
I saken om kontrollkomiteens deltakelse i rådet vedtok årsmøtet 2013:
«Saka utsettes og tas opp på neste Årsmøte. Vedtatt mot 26 stemmer.»
I årsmøtet 2014 ble saken tatt opp igjen, og årsmøtet fattet enstemmig følgende vedtak:
«Saken utsettes til behandling i neste vedtektskomite. Basert på tidligere behandling i
årsmøtet må en ny vedtektskomite følge opp innspill fra tidligere årsmøter.»
Administrasjonen har bistått med sekretariat og juridisk bistand til komiteen.
Komiteen har hatt 7 møter hvorav 2 telefonmøter.
Komiteen har til noen av møtene invitert andre personer og organisasjoner for å få
synspunkter og forståelse. Av deltakere har vært styreleder Jan Ole Mellby og
avdelingssjef Mari Bjørke i Geno, partner i KPMG Thore Kleppen, samt ledere av
kontrollkomiteen og sentral valgkomite.
Parallelt med arbeidet i vedtektskomiteen har det vært avholdt forhandlingsmøte mellom
de ansattes organisasjoner og ledelsen i TINE i utforming av en ny protokoll angående
representasjon fra de ansatte i de ulike styringsorganene i TINE.
2. Øvrig bakgrunn
Styret drøftet skisse til ny eierstyringsmodell i styremøte februar 2014. Forslag til modell
ble vedtatt av konsernstyret, og deretter diskutert i rådsmøtet. Rådet ga sin tilslutning til
utkast til modell for videre arbeid.
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Modellen inneholder følgende punkter:









En forenkling av valgordningen
Bindingen til antall konsernstyremedlemmer fra hver region fjernes og geografisk
spredning sikres gjennom instruks for valgkomiteen
Regionmøter og regionstyrer fjernes som formelle organ
Rådet videreføres valgt av årsmøtet
En viderefører en geografisk inndeling av eierorganisasjonen
Det vedtektsfestes et mellomledd bestående av de eiervalgte rådsmedlemmer fra et
område
Mellomleddet koordinerer aktiviteten i eierorganisasjon i ulike møter med
produsentlagsledere og andre tillitsvalgte i produsentlaga
Mellomleddet får også ansvar for rekruttering, kompetansebygging og regional
samfunnskontakt

3. Oppsummering av komiteens arbeid
Komiteen har foreslått endringer på en rekke punkter. Mandatet har gitt føringene for
dette. De viktigste forslagene til endring er.

















Produsentlagsledere er årsmøteutsendinger i så stor utstrekning som mulig
Forutsetningen om 2 eiervalgte konsernstyremedlemmer fra hver region fjernes i
instruks for sentral valgkomite
Regioner erstattes med eierområder. Konsernstyret fastsetter antall og grenser for
disse
Det skisseres 6 eierområder inndelt etter fylker, men minst mulig ulikhet i antall
medlemmer per eierområde
Presisering av at deling av medlemskap kun kan skje med familiemedlemmer som har
en økonomisk interesse i medlemskapet. Begrepet «husstandsmedlem» er fjernet.
Adgangen til å avgi 2 stemmer på årssamlingen er fjernet, med mindre en har delt
medlemskapet sitt og begge medlemmene møter eller har gitt fullmakt
Hvert eierområde har et eierutvalg bestående av 4 rådsmedlemmer fra området og
inntil 2 konsernstyremedlemmer
Eierutvalgene skal være bindeledd mellom konsernstyret og lokal
medlemsorganisasjon
Regionmøtene opphører
Regionstyrene opphører
Rådet består av 4 eiervalgte fra hvert eierområde samt ansattvalgte i henhold til egen
avtale
Sentral valgkomite fremmer forslag på alle verv som skal velges av årsmøtet, inklusiv
rådsmedlemmer og medlemmer av sentral valgkomite
Regional valgkomite opphører.
Hvert eierområde har minst ett medlem i sentral valgkomite, og sentral valgkomite
kan møte på produsentlagsledersamlinger.
Kontrollkomiteens ansvarsområde er presisert, samtidig som oppgavene er utvidet og
gjort mer tydelige
Punktet om tvistebehandling er presisert og forenklet

I tillegg til vedtektsendringer er instrukser og arbeidsbeskrivelser utarbeidet i tråd med
forslagene til endringene i vedtektene.
Komiteens innstilling er enstemmig med de to unntak som følger av pkt. 15 nedenfor.
Det er laget en skisse til geografisk inndeling av eierområder. Dette er ikke en
vedtektsak, og er utarbeidet for å skaffe forståelse for hvorledes vedtekter og instrukser
er ment å fungere.
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I rapporten er de viktigste endringsforslagene utdypet og begrunnet.
Ut over dette har vedtektskomiteen gjort enkelte språklige korrigeringer og presiseringer
uten materiell betydning.
4. Medlemskap
Ordet «husstandsmedlem» er tatt bort ut fra at det gir grunnlag for ulik fortolking av hva
det innebærer. Det er erstattet med en presisering av at deling av medlemskap kun kan
skje mellom personlige medlemmer, og kun dersom den andre personen er i familie med
medlemmet og kan få sine økonomiske interesser varetatt av foretaket. Videre kreves
det at begge er registrert i medlemsregisteret. Medlemmer som deler et medlemskap kan
avgi hver sin stemme på årssamlingen.
5. Produsentlag
Det er ikke gitt føringer i mandatet for endringer knyttet til produsentlagene.
Vedtektskomiteen har imidlertid foreslått at arbeidsutvalget i produsentlagene skal bestå
av 3 medlemmer, og at de kan bestå av inntil 5 medlemmer i en overgangsperiode på
opp til 3 år ved sammenslåing av produsentlag. I gjeldende vedtekter ledes
produsentlaget av et arbeidsutvalg på 3-5 (normalt 3) medlemmer. Som i dag foreslås
det at det velges minst 1 varamedlem til arbeidsutvalget.
Vedtektskomiteen har også foreslått endringer i valg av årsmøteutsendinger ved at
produsentlagsleder er direkte valgt til årsmøteutsending, mens det for lag som
samarbeider om valg av årsmøteutsending må foretas et valg mellom lederne i de
samarbeidende lagene. Særlig store lag kan ha 2 utsendinger, i slike tilfeller vil
nestleder utgjøre den andre utsendingen.
Produsentlagene tar regionstyrets oppgave som høringsorgan. Komiteen mener dette vil
være med på å styrke forholdet mellom styret og produsentlagene.
6. Årsmøtet
I mandatet er det lagt føringer på at det ikke skal være noen endringer i årsmøtets
sammensetning. Vedtektskomiteen har tolket dette som at årsmøtet fortsatt skal bestå
av 110 eiervalgte utsendinger fordelt på hvert eierområde i forhold til medlemstall, styret
og rådets medlemmer, samt representanter fra de ansatte. Det er ikke foreslått noen
endringer i dette. Vedtektskomiteen har imidlertid registrert ønsker om at så mange
produsentlag som mulig skal være direkte representert i årsmøtet og om at det i så stor
utstrekning som mulig skal være produsentlagsledere som møter som
årsmøteutsendinger.
Vedtektskomiteen har forsøkt å imøtekomme dette ved å foreslå at eierutvalget skal
fordele utsendinger mellom produsentlagene i hvert område med sikte på å gi flest mulig
produsentlag representasjon på årsmøtet. Utsendinger kan tildeles enkeltlag, eller til
flere mindre nærliggende lag i valgsamarbeid. Særlig store produsentlag kan tildeles to
utsendinger. I produsentlag som tildeles egen årsmøteutsending er produsentlagsleder
utsending. I produsentlag som tildeles årsmøteutsending i samarbeid velges denne blant
lederne i de aktuelle produsentlagene. I produsentlag som tildeles to årsmøteutsendinger
er disse leder og nestleder
Disse endringene som fremkommer av vedtektene og instruks for eierutvalget, vil etter
vedtektskomiteens oppfatning bidra til å gi produsentlagene en mer direkte kontakt og
kobling til årsmøtet. Dette vil etter komiteens mening bidra til en tettere
eierorganisasjon. Usikkerhetsmomenter er ivaretakelse av kjønnsrepresentasjon, ulike

5

driftsformer og om de forskjellige eierutvalgene vil tolke instruksen på samme måte slik
at det blir en ensrettet praksis i forhold til tildeling av årsmøteutsendinger på tvers av
eierområdene.
7. Konsernstyret
I følge mandatet for komiteen skal kravet om å innstille to styremedlemmer fra hver
region, og vilkåret om at det i instruks for sentral valgkomite skulle tas geografiske
hensyn fjernes fra vedtektene.
I gjeldende vedtekter er det ingen forutsetninger om geografisk binding når det gjelder
styrets sammensetning. Derimot er det tydelig angitt i instruks for sentral valgkomite at
det skal innstilles på 2 årsmøtevalgte styremedlemmer fra hver region. Årsmøtet står
imidlertid fritt i sine valg.
Vedtektskomiteens flertall foreslår å endre instruks for sentral valgkomite ved at
setningen om å innstille på 2 fra hver region fjernes. Det erstattes med en føring i deres
arbeid om at de skal ta hensyn til geografi.
Begrunnelsen for å fjerne forutsetningen om å innstille på 2 styremedlemmer fra hver
region, er å redusere bindinger og forpliktelser til sentral valgkomite. Samvirkeloven
bestemmer at det i endelig valg av styremedlemmer må være minst 40 %
representasjon av begge kjønn.
Ut fra mandatet har ikke komiteen vurdert konsernstyrets størrelse.
8. Rådet
Rådet består i dag av 38 medlemmer hvorav 21 eiervalgte. Hver region har 4 eiervalgte
medlemmer. De ansatte har 17.
Vedtektskomiteen ønsker ikke å binde opp antall eierområder i vedtektene, men at styret
fastsetter eierområdene. Av den grunn foreslår komiteen ikke at rådet skal bestå av et
fast antall medlemmer, men at det skal velges 4 rådsmedlemmer fra hvert eierområde.
Rådets størrelse blir derfor avhengig av antall eierområder, og dersom
vedtektskomiteens forslag om seks eierområder tas til følge vil det bli 24 eiervalgte
medlemmer mot dagens 21.
De ansatte har gjennom avtale med TINE rett til representasjon i rådet. Antall
ansattvalgte rådsmedlemmer er foreslått angitt som en andel (2/3) av de eiervalgte
rådsmedlemmene. Dette sikrer en forholdsmessig jevn fordeling, også dersom antallet
eierområder (og dermed rådets størrelse) endres i fremtiden.
I gjeldende vedtekter innstilles rådsmedlemmene i regionmøtene. Denne oppgaven
foreslås nå å bli lagt til sentral valgkomite.
Rådet har i dag i oppgave å innstille på 3 medlemmer av sentral valgkomite samt dens
leder og nestleder. Det foreslås at innstilling på alle medlemmer av sentral valgkomite,
dens leder og nestleder gjøres av sentral valgkomite.
Rådet er et viktig rådgivende ledd for konsernstyret og bindeledd mellom
medlemsorganisasjonen og konsernstyret. Diskusjoner og faglige drøftinger er viktig for
å bringe kunnskap begge veier. Av den grunn foreslås det at antall møter minst skal
være 3 i løpet av året - ett mer enn hva gjeldende vedtekter angir. Dette gir økt kontakt
mellom konsernstyret og de eiervalgte rådsmedlemmene, hvilket styrker
rådsmedlemmenes rolle overfor medlemmene i eget eierområde.
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Forslaget innebærer at rådet setter av tid til egen kompetanseheving som følge av at
regionstyret bortfaller.
9. Regionmøtet
Regionmøtet foreslås avviklet som vedtektsfestet organ. De innstillinger som regionmøtet
har gjort er tenkt overført til sentral valgkomite.
Regionmøtene har hatt en viktig oppgave som kunnskaps- og formidlingsarena. Rådet,
produsentlagsledersamlinger og andre samlinger av eiertillittsvalgte, blir dermed viktige
arenaer for å ivareta dette behovet.
10.Regionstyret
Regionstyrene foreslås avviklet. Det erstattes med et eierutvalg som overtar eierrelaterte
oppgaver samt ansvar for samfunnskontakt fra regionstyrene. Hvert eierutvalg består av
de eiervalgte rådsmedlemmene fra eierområdet og inntil 2 medlemmer fra styret.
11.Eierområder og eierutvalg
Dagens vedtekter er basert på en geografisk inndeling i 5 regioner som er foreslått
opphører. Denne inndelingen stammer fra opprettelsen av distriktsmeieriene midt på
1980-tallet, og den ble videreført ved konserndannelsen av TINE i 2002. Etter
sammenslåingen i 2012 ble de regionale meieriselskapene oppløst, men det er fortsatt
ønskelig å ha en geografisk inndelt organisering av medlemsorganisasjonen.
Mandatet forutsetter at regionstyrene avvikles og erstattes av et områdeutvalg som skal
koordinere aktiviteten i medlemsorganisasjonen. Komiteens mandat har vært å foreslå
ett nytt navn på områdeutvalget som skal erstatte regionstyret, antallet områder og
inndelingen av disse. Komiteen foreslår å erstatte regioner med eierområder og at hvert
eierområde ledes av et eierutvalg (se nedenfor). Alle produsentlagene vil tilhøre et av
eierområdene.
Eierutvalget skal være et bindeledd mellom konsernstyret og den lokale
medlemsorganisasjonen. Dette har gjort det naturlig å se på den geografiske inndelingen
av eierområdene. Det skisseres derfor et forslag med 6 eierområder som hver har et
eierutvalg bestående av inntil 6 medlemmer. Dette er rådsmedlemmene fra eget
eierområde (4 stk.), samt inntil 2 konsernstyremedlemmer. Konsernstyremedlemmer
skal være med i eierutvalgene for å sikre god kontakt og informasjon. Eierutvalget velger
selv sin leder og nestleder blant rådsmedlemmene i eierområdet.
Hovedoppgaven til eierutvalgene er å være bindeledd. De skal bidra til at aktivitet og
engasjement i medlemsorganisasjonen, og delta på årssamlinger og aktuelle
produsentlagsmøter, arrangere produsentlagsledersamlinger og delta på andre arenaer
som sikrer eierkontakt.
Videre vil de har en betydelig oppgave i å ivareta TINEs samfunnsmessige interesser i
området herunder politikerkontakt.
Det foreslås videre at eierområdenes antall og utstrekning fastsettes av konsernstyret.
Dette for å skape fleksibilitet i utvikling av organisasjonen i takt med endring i antall
medlemmer, tilpassing til andre organisasjoner og hva som er hensiktsmessige
kontaktpunkter mot myndigheter og andre. Komiteen har laget en skisse med forslag til
områdeinndeling for videre drøftelser.
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I denne skissen har komiteen lagt til grunn at:
 Eierområdene bør inndeles etter fylker.
Det er naturlig i forhold til politisk kontaktarbeid, offentlig forvaltning og at noen av
landbrukets egne organisasjoner har denne oppbyggingen.
 Eierområdene bør ikke være for ulike i antall medlemmer.
Det er foreslått at hvert eierområde har likt antall rådsmedlemmer. Det medfører at
denne skissen til inndeling av eierområder har en annen inndeling enn dagens
regioninndeling.
 Økt kontakt mellom produsentlagslederne og sentrale tillitsvalgte.
Dette tilsier at eierområdene ikke bør være for store.
 Revitalisering av eierorganisasjonen
En endring i organiseringen vil gi nye samarbeidsområder som kan ha positiv effekt
på samarbeidet i eierorganisasjonen.
Skissen til foreslåtte eierområder er vist nedenfor:
Område
Antall medlemmer Antall medlemmer Antall
Medlemmer pr
nr
pr fylke
i området
produsentlag produsentlag
Fylke
Østfold
180
Akershus/Oslo
171
Buskerud
280
1
1 327
23
58
Vestfold
98
Telemark
151
Aust‐Agder
116
Vest‐Agder
331
Hedmark
709
2
2 266
31
73
Oppland
1 557
Rogaland
1 614
3
2 449
36
68
Hordaland
835
Sogn og Fjordane
1 289
4
2 577
41
63
Møre og Romsdal
1 288
Sør‐Trøndelag
1 208
5
2 615
42
62
Nord‐Trøndelag
1 407
Nordland
869
Troms
347
6
1 350
41
33
Finnmark
134
Totalt
12 584
12 584
214
59

Vedtektskomiteen har med denne inndelingen tilstrebet å få mest mulig lik størrelse på
eierområdene, men vedtektene legger opp til at inndelingen skal vedtas av styret etter
høring i de berørte eierområdene.
12. Sentral valgkomite
I følge mandatet skal nye vedtekter utformes slik at alle medlemmene i sentral
valgkomite velges på «fritt grunnlag». Videre er det beskrevet i mandatet at geografisk
spredning sikres gjennom instruks. Rådet innstiller i dagens vedtekter på 3 «frie»
medlemmer, leder og nestleder i sentral valgkomite.
Vedtektskomiteen har foreslått at disse innstillingene overføres til den sentrale
valgkomiteen. Alle innstillinger til årsmøtet samles dermed i sentral valgkomite.
Vedtektskomiteen har imidlertid foreslått å sikre geografisk spredning ved at alle
eierområder skal være representert i sentral valgkomite. På dette punktet avviker
komiteens anbefalinger fra føringene i mandatet. Begrunnelsen for dette er å sikre en
god geografisk spredning i sammensetningen av sentral valgkomite, for på den måten å
sikre en best mulig kjennskap til mulige kandidater.

8

Komiteen foreslår at det skal velges varamedlemmer i nummerrekkefølge, i stedet for
personlige varamedlemmer. Dette for å sikre kontinuitet i komiteens arbeid selv om
forskjellige personer har forfall.
13. Områdevis valgkomite
Regional valgkomite bortfaller som følge av at regionstyret og regionmøte fjernes.
Vedtektskomiteen foreslås at det ikke etableres noen områdevis valgkomite og at
oppgavene ivaretas av andre organer. I forslag til nye vedtekter foreslås det at innstilling
på medlemmer til rådet overføres til sentral valgkomite. Dette er naturlig at alle
innstillinger til årsmøtet gjennomføres av sentral valgkomite som er «hjelpekomite» for
årsmøtet.
For å ivareta en geografisk forankring har hvert eierområde minst ett medlem i sentral
valgkomite. Videre er det i instruks for sentral valgkomite angitt at de kan møte på
produsentlagsledersamlinger. Også dette for å sikre god kunnskap om aktuelle personer.
I dagens vedtekter innstiller regional valgkomite på regionale årsmøteutsendinger til
Geno. Geno er orientert om at TINE vurderer å endre sine vedtekter på dette punktet.
Geno har signalisert at de vil tilpasse seg dette og finne en ordning slik at dette valget
blir ivaretatt på en annen måte.
14.Tvister
Behandling av vedtektenes bestemmelse om tvister faller utenfor vedtektkomiteens
mandat. Vedtektenes § 24 er likevel foreslått omformulert for å tydeliggjøre at det er to
hovedspor for behandling av tvister;
Første ledd omhandler tvist om gyldigheten av et årsmøtevedtak, som avgjøres av de
alminnelige domstoler.
Annet ledd omhandler alle andre tvister, som avhengig av hva saken dreier seg om enten
avgjøres av TINEs klagenemd og/eller voldgiftsdomstol.
Tredje til femte ledd redegjør for frister og saksbehandlingsregler i forbindelse med de
forskjellige alternativene.
Endringene er kun språklige presiseringer og innebærer ingen praktiske endringer i
forhold til dagens system.
15.Kontrollkomite
a. Vedtak fra årsmøtet om at «kontrollkomiteen får adgang til datterselskap som
kontrollkomite»
Vedtektskomiteen har kommet til at årsmøtets ønske om å gi kontrollkomiteen i TINE
«adgang til datterselskap som kontrollkomite» ikke kan etterkommes.
Samvirkelovens § 63(4) åpner for at vedtektene kan utvide kontrollkomiteens mandat
til også å føre tilsyn med virksomheten i datterselskaper, men vedtektskomiteen
anser at dette allerede er gjort. Gjeldende instruks for kontrollkomiteen pkt. 2
presiserer at «tilsyn med TINE sin eierstyring i datterselskapene» er en del av
kontrollkomiteens oppgaver.
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Det er ikke adgang til, verken i samvirkeloven eller i aksjeloven, å gi kontrollkomiteen
i et morselskap et bredere mandat enn dette eller hjemmel til å fungere som
kontrollkomite for hel- eller deleide datterselskaper. Eventuelle kontrollkomiteer for
datterselskapene må velges av disse selskapenes respektive generalforsamlinger.
b. Kontrollkomiteens oppgaver, ansvarsområde og deltakelse i rådsmøter
Vedtektskomiteen har foreslått å øke kontrollkomiteens oppgaver fra å «foreta tilsyn
med virksomheten i TINE» til å «foreta tilsyn med virksomheten i TINE i samsvar med
den til enhver tid gjeldende instruks vedtatt av årsmøtet». Økningen i
kontrollkomiteens oppgaver fremkommer av foreslått endring av instruksen for
kontrollkomiteen, som ved siden av å «føre tilsyn med virksomheten i TINE» også
skal «foreta et nærmere tilsyn av minst ett av konsernets virksomhetsområder». Med
«konsernets virksomhetsområder» er også virksomhet i TINEs datterselskaper
omfattet.
Bakgrunnen for denne økningen av oppgaver er at vedtektskomiteen samtidig har
foreslått en avgrensning av kontrollkomiteens ansvarsområde. Kontrollkomiteen skal i
følge dagens vedtekter: «føre tilsyn med virksomheten til TINE og påse at TINE følger
lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak truffet av organene i TINE.
Kontrollkomiteen skal påse at virksomheten i hele konsernet drives på en
hensiktsmessig og betryggende måte, herunder føre tilsyn med TINE sin eierstyring
av datterselskapene. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til
behandling.» Denne ordlyden er hentet fra samvirkeloven. Vedtektskomiteen anser
imidlertid at det i praksis er umulig for en kontrollkomite med en slik sammensetning
og de ressurser som er tilfellet i TINE å føre et effektivt tilsyn med en slik bredde. For
å gi kontrollkomiteen de beste forutsetninger for å kunne utføre et tilfredsstillende
tilsyn foreslår vedtektskomiteen derfor å begrense ansvarsområdet til å «føre tilsyn
med virksomheten til TINE, herunder om denne drives i samsvar med foretakets
vedtekter og de vedtak som fattes av årsmøtet og styret.»
For kontrollkomiteens utvidede oppgave, å føre et nærmere tilsyn med minst ett av
konsernets virksomhetsområder, er ansvarsområdet utvidet til også å gjelde «vedtak
fattet av foretakets øvrige organer».
For ordens skyld presiseres det at kontrollkomiteen forøvrig står fritt til å foreta slikt
tilsyn eller slik kontroll som kontrollkomiteen selv anser nødvendig eller ønskelig for å
ivareta eiernes interesser.
Vedtektskomiteen har ikke foreslått endring i kontrollkomiteens adgang til å møte
som observatører i rådet.
16.Komiteens innstilling
Vedtektskomiteens anbefalinger er enstemmig på alle punkter med unntak av
vedtektenes § 11.3 første ledd og instruks for sentral valgkomite pkt. 3, annet ledd.
Vedtektenes § 11.3 første ledd
Birgit Oline Kjerstad stemte mot forslaget til endring, og ønsket i stedet å beholde
dagens tekst.
Bakgrunnen var at selv om det som hovedregel ikke er ønskelig med 5 medlemmer i
arbeidsutvalget i små produsentlag, kan det være viktig for lag med stor geografisk
utspredning å kunne ha 5 medlemmer i arbeidsutvalget for å sikre at alle deler av
produsentlaget er representert.
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Instruks for sentral valgkomite pkt. 3, annet ledd
Vedtektskomiteen har fremmet følgende forslag:
«Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om relevant kompetanse hos de foreslåtte
kandidater, ta hensyn til geografisk fordeling og legge et helhetssyn til grunn for sitt
arbeid, herunder tilfredsstillende representasjon fra begge kjønn.»
Birgit Oline Kjerstad og Bjarne Leonhardsen stemte i mot denne ordlyden, og stemte i
stedet for følgende forslag:
«Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om relevant kompetanse hos de foreslåtte
kandidater, søke å få minst en styrerepresentant fra hvert eierområde og legge et
helhetssyn til grunn for sitt arbeid, herunder tilfredsstillende representasjon fra begge
kjønn.»
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Sammenligning vedtekter TINE SA 2013 og nytt forslag 2015
Hvordan lese dette dokumentet:
Dette dokumentet har tre kolonner. Den venstre inneholder de gjeldende vedtektene vedtatt på årsmøtet i 2013. Tekst i de gjeldende
vedtektene som er foreslått endret er markert med gul overstrykning.
Den midtre kolonnen inneholder vedtektskomiteens forslag til nye vedtekter. Tekst i det nye forslaget som er foreslått endret er markert
med grønn overstrykning.
Tekst som er uendret, men flyttet til et annet sted i samme paragraf er ikke markert.

GJELDENDE VEDTEKTER

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR TINE SA

VEDTEKTER FOR TINE SA

KAPITTEL I. TINE SA

KAPITTEL I TINE SA

§ 1. Foretaket

§ 1 Foretaket

TINE SA, heretter kalt TINE, er et
samvirkeforetak. For TINEs forpliktelser hefter
medlemmene (eierne) bare med sitt
andelsinnskudd.

TINE SA, heretter kalt TINE, er et
samvirkeforetak. For TINEs forpliktelser hefter
medlemmene (eierne) bare med sitt
andelsinnskudd.

Forretningskontoret er i Oslo.

Forretningskontoret er i Oslo.

§ 2. Formål

§ 2 Formål

TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og
markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på
samvirkemessig basis.

TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og
markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på
samvirkemessig basis.

KOMMENTARER TIL
FORSLAGENE
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TINE skal arbeide for at eierne får best mulig
økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, og
i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser.

TINE skal arbeide for at eierne får best mulig
økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, og i
tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser.

TINE kan også drive import og eksport av
produkter.

TINE kan også drive import og eksport av
produkter.

TINE kan ved innskudd eller på annen måte
delta i annen virksomhet.

TINE kan ved innskudd eller på annen måte
delta i annen virksomhet.

§ 3. Organisering av TINEs virksomhet

§ 3 Organisering av TINEs virksomhet

TINE er morselskap i TINE Gruppa og utøver sin
virksomhet gjennom TINE og hel- eller deleide
selskaper.

TINE er morselskap i TINE Gruppa og utøver sin
virksomhet gjennom TINE og hel- eller deleide
selskaper.

KAPITTEL II. MEDLEMSKAP

KAPITTEL II MEDLEMSKAP

§ 4. Medlemskap
4.1 Medlemmer

§ 4 Medlemskap
4.1 Medlemmer

Medlemskap i TINE er åpent for
melkeprodusenter som disponerer melkekvote
og som har levert melk til TINE alene eller
gjennom samdrift i foregående eller
inneværende kalenderår.

Medlemskap i TINE er åpent for
melkeprodusenter som disponerer melkekvote
og som har levert melk til TINE alene eller
gjennom driftsfellesskap i foregående eller
inneværende kalenderår.
Et personlig medlem kan dele sitt medlemskap
med en annen person forutsatt at den andre er i
familie med medlemmet, og har eller kan få
sine økonomiske interesser varetatt av
foretaket.
TINE skal føre medlemsregister som viser hvem
som til enhver tid er medlem. I

Samdrifter er nå ute som begrep i
forskriftene. Ordet er derfor erstattet
med driftsfellesskap.
Muligheten til å dele et medlemskap er
flyttet fra § 5 til nytt tredje ledd i § 4.
Videre er det presisert at deling av
medlemskap kun kan skje av og med
personlige medlemmer, og kun dersom
den andre personen er i familie med
medlemmet og kan få sine økonomiske
interesser varetatt av foretaket.
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medlemsregisteret skal medlemmene føres inn
med opplysninger om navn eller foretaksnavn,
fødselsdato eller organisasjonsnummer og
adresse. Dersom to personer deler et
medlemskap skal begge føres inn i
medlemsregisteret. Det skal i slike tilfeller
fremgå at medlemskapet er delt og hvem av
dem som er kontaktperson overfor foretaket.
Registeret skal inneholde datoen for innføring
av hvert enkelt medlem og størrelsen på
andelsinnskuddet.
4.2 Innmelding

4.2 Innmelding

Innmelding skjer ved å sende skriftlig søknad til
TINE.

Innmelding skjer ved å sende skriftlig søknad til
TINE.

Søkere som oppfyller kravet til medlemskap,
skal umiddelbart føres inn i medlemsregisteret
(jf. § 5). Forpakter som disponerer melkekvote
kan bli medlem. Et medlem kan ikke utøve sine
medlemsrettigheter tidligere enn den dagen
medlemmet blir innført i medlemsregisteret.

Søkere som oppfyller kravet til medlemskap,
skal umiddelbart føres inn i medlemsregisteret
(jf. § 5). Forpakter som disponerer melkekvote
kan bli medlem. Et medlem kan ikke utøve sine
medlemsrettigheter tidligere enn den dagen
medlemmet blir innført i medlemsregisteret.

Styret fastsetter de alminnelige vilkår for
medlemskap. Nye medlemmer plikter å tegne
andel i TINE.

Styret fastsetter de alminnelige vilkår for
medlemskap. Nye medlemmer plikter å tegne
andel i TINE.

Det skal ikke betales medlemskontingent.

Det skal ikke betales medlemskontingent.

Ved søknad om medlemskap skal søkeren
snarest mulig underrettes om utfallet av
søknaden, og senest 2 måneder fra den dag
søknaden ble mottatt. Er søkeren ikke
underrettet skriftlig innen 2 måneder, anses
søknaden for innvilget.

Ved søknad om medlemskap skal søkeren
snarest mulig underrettes om utfallet av
søknaden, og senest 2 måneder fra den dag
søknaden ble mottatt. Er søkeren ikke
underrettet skriftlig innen 2 måneder, anses
søknaden for innvilget.

Begrepet «husstandsmedlem» er
foreslått fjernet.
TINEs forpliktelser til å føre
medlemsregister (som følger av
samvirkelova) er foreslått flyttet fra § 5
til nytt fjerde ledd i § 4.1.
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For nye medlemmer er det en bindingstid på 12
kalendermåneder fra den dagen leveransen
starter. Utmelding før bindingstidens utløp
innebærer at medlemmet må betale en
kompensasjon til TINE i samsvar med § 4.3.
Styret kan redusere bindingstiden når særlige
grunner foreligger.

For nye medlemmer er det en bindingstid på 12
kalendermåneder fra den dagen leveransen
starter. Utmelding før bindingstidens utløp
innebærer at medlemmet må betale en
kompensasjon til TINE i samsvar med § 4.3.
Styret kan redusere bindingstiden når særlige
grunner foreligger.

4.3 Utmelding

4.3 Utmelding

Dersom et medlem ønsker å tre ut av TINE, må
dette meldes skriftlig til TINE. Uttreden kan
først skje etter 3 måneder regnet fra den dagen
erklæringen om utmelding kom fram til TINE.

Dersom et medlem ønsker å tre ut av TINE, må
dette meldes skriftlig til TINE. Uttreden kan
først skje etter 3 måneder regnet fra den dagen
erklæringen om utmelding kom fram til TINE.

Dersom TINE innenfor en 3 måneders periode
har mottatt utmeldinger som samlet vil
innebære bortfall av så store melkeleveranser
at det etter styrets vurdering vil få betydelig
innvirkning på driften av enkeltanlegg eller flere
av TINEs anlegg samlet, kan uttreden i henhold
til de enkelte utmeldinger ikke finne sted før 6
måneder etter at den enkelte utmelding er
kommet fram til TINE. I så fall skal TINE sende
skriftlig melding om dette til dem som har
meldt uttreden, senest 3 måneder etter at den
enkelte utmelding er kommet fram til TINE.
Hvis slik melding ikke gis, kan uttreden likevel
skje som normalt.

Dersom TINE innenfor en 3 måneders periode
har mottatt utmeldinger som samlet vil
innebære bortfall av så store melkeleveranser
at det etter styrets vurdering vil få betydelig
innvirkning på driften av enkeltanlegg eller flere
av TINEs anlegg samlet, kan uttreden i henhold
til de enkelte utmeldinger ikke finne sted før 6
måneder etter at den enkelte utmelding er
kommet fram til TINE. I så fall skal TINE sende
skriftlig melding om dette til dem som har meldt
uttreden, senest 3 måneder etter at den enkelte
utmelding er kommet fram til TINE. Hvis slik
melding ikke gis, kan uttreden likevel skje som
normalt.

Ved opphør av melkeleveranse før det tidspunkt
uttreden lovlig kan skje, skal det uttredende
medlem betale kompensasjon til TINE
tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris
(inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et
melkekvantum tilsvarende det uttredende
medlems gjennomsnittlige, daglige

Ved opphør av melkeleveranse før det tidspunkt
uttreden lovlig kan skje, skal det uttredende
medlem betale kompensasjon til TINE
tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris
(inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et
melkekvantum tilsvarende det uttredende
medlems gjennomsnittlige, daglige
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melkeleveranse de siste 12 måneder,
multiplisert med antall dager fra opphør av
melkeleveranse til lovlig uttreden kunne skje.

melkeleveranse de siste 12 måneder,
multiplisert med antall dager fra opphør av
melkeleveranse til lovlig uttreden kunne skje.

Dersom et medlem trer ut av TINE før
bindingstidens utløp (jf. § 4.2), skal det
uttredende medlem betale kompensasjon til
TINE tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris
(inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et
melkekvantum tilsvarende det uttredende
medlems gjennomsnittlige, daglige
melkeleveranse i medlemsperioden, multiplisert
med antall dager fra opphør av melkeleveranse
til utløpet av bindingstiden.

Dersom et medlem trer ut av TINE før
bindingstidens utløp (jf. § 4.2), skal det
uttredende medlem betale kompensasjon til
TINE tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris
(inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et
melkekvantum tilsvarende det uttredende
medlems gjennomsnittlige, daglige
melkeleveranse i medlemsperioden, multiplisert
med antall dager fra opphør av melkeleveranse
til utløpet av bindingstiden.

Bestemmelsene i § 4.3, 3. og 4. ledd, gjelder
ikke dersom årsaken til opphør i
melkeleveransen er at medlemmet har sluttet
med melkeproduksjon.

Bestemmelsene i § 4.3, 3. og 4. ledd, gjelder
ikke dersom årsaken til opphør i
melkeleveransen er at medlemmet har sluttet
med melkeproduksjon.

Dersom et medlem trer ut av TINE før utløpet
av så vel oppsigelsestiden (jf. § 4.3, 1. og 2.
ledd) som bindingstiden (jf. § 4.2, siste ledd),
skal kompensasjon betales i henhold til
bestemmelsene i både 3. og 4. ledd i § 4. 3,
dog slik at det for den delen av den resterende
oppsigelsestid som faller innenfor bindingstiden,
kun skal betales kompensasjon for brudd på
bestemmelsen om oppsigelsestid.

Dersom et medlem trer ut av TINE før utløpet
av så vel oppsigelsestiden (jf. § 4.3, 1. og 2.
ledd) som bindingstiden (jf. § 4.2, siste ledd),
skal kompensasjon betales i henhold til
bestemmelsene i både 3. og 4. ledd i § 4. 3,
dog slik at det for den delen av den resterende
oppsigelsestid som faller innenfor bindingstiden,
kun skal betales kompensasjon for brudd på
bestemmelsen om oppsigelsestid.

Medlem som trer ut av TINE, har ikke krav på
andel av TINEs formue. Dog skal
andelsinnskudd tilbakebetales. Det uttredende
medlem plikter å innbetale det vedkommende
måtte skylde TINE.

Medlem som trer ut av TINE, har ikke krav på
andel av TINEs formue. Dog skal
andelsinnskudd tilbakebetales. Det uttredende
medlem plikter å innbetale det vedkommende
måtte skylde TINE.

Styret kan gjøre unntak fra bestemmelsene om

Styret kan gjøre unntak fra bestemmelsene om
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utmelding i § 4.3, hvis særlige forhold tilsier
det.

utmelding i § 4.3, hvis særlige forhold tilsier
det.

Medlemmet skal ved utmelding slettes fra
medlemsregisteret.

Medlemmet skal ved utmelding slettes fra
medlemsregisteret.

§ 4.4 Opphør av medlemskap på grunn av
manglende leveranse

§ 4.4 Opphør av medlemskap på grunn av
manglende leveranse

Medlemskapet opphører ved årets slutt når et
medlem ikke har hatt leveranse til TINE enten
fra eget bruk eller via samdrift i et helt
kalenderår.

Medlemskapet opphører ved årets slutt når et
medlem ikke har hatt leveranse til TINE enten
fra eget bruk eller via driftsfellesskap i et helt
kalenderår.

Ved opphør av medlemskap tilbakebetales
andelsinnskuddet. Andel av formuen utbetales
ikke.

Ved opphør av medlemskap tilbakebetales
andelsinnskuddet. Andel av formuen utbetales
ikke.

Når medlemskapet opphører plikter medlemmet
å innbetale det vedkommende måtte skylde
TINE.

Når medlemskapet opphører plikter medlemmet
å innbetale det vedkommende måtte skylde
TINE.

Medlemmet skal ved opphør av medlemskapet
slettes fra medlemsregisteret.

Medlemmet skal ved opphør av medlemskapet
slettes fra medlemsregisteret.

§ 5. Andelskapital og andeler

§ 5 Andelskapital og andeler

TINEs andelskapital er summen av de andeler
TINEs medlemmer har. Hvert medlem har 1
andel. Andelenes pålydende er kr 500,-.

TINEs andelskapital er summen av de andeler
TINEs medlemmer har. Hvert medlem har 1
andel. Andelenes pålydende er kr 500,-.

Andelsinnskudd forrentes ikke.

Andelsinnskudd forrentes ikke.

TINE skal føre medlemsregister som viser hvem
som til enhver tid er medlem. 2 personer fra
husstanden kan ha et medlemskap sammen og
begge skal i så fall føres inn i

Samdrifter er nå ute som begrep i
forskriftene. Ordet er derfor erstattet
med driftsfellesskap.

Tredje og fjerde ledd foreslås strøket og
flyttet til § 4.1 med de justeringer som
fremkommer der.

6

medlemsregisteret.
I medlemsregisteret skal medlemmene føres
inn med opplysninger om navn eller
foretaksnavn, fødselsdato eller
organisasjonsnummer og adresse. Registeret
skal inneholde datoen for innføring av hvert
enkelt medlem og størrelsen på
andelsinnskuddet.
Medlemskapet kan ikke overdras, pantsettes
eller tas utlegg i.

Medlemskapet kan ikke overdras, pantsettes
eller tas utlegg i.

§ 6. Leveringsrett og leveringsplikt

§ 6 Leveringsrett og leveringsplikt

Et medlem har rett og plikt til å levere til TINE
all melk som medlemmet produserer, unntatt
det som nyttes til eget bruk. Produksjon av
melkeprodukter med sikte på omsetning
utenom TINE er ikke tillatt. Styret kan gi
dispensasjon fra leveringsplikten, for eksempel
ved småskalaforedling.

Et medlem har rett og plikt til å levere til TINE
all melk som medlemmet produserer, unntatt
det som nyttes til eget bruk. Produksjon av
melkeprodukter med sikte på omsetning
utenom TINE er ikke tillatt. Styret kan gi
dispensasjon fra leveringsplikten, for eksempel
ved småskalaforedling.

Styret gir nærmere regler for fjøs- og dyrestell,
behandling og oppbevaring av melk,
melkekvalitet, melkerom, leveranse og
leveringssted, transportopplegg og forhold
knyttet til gårdsplass og gårdsvei. Styret gir
også regler om rett til inspeksjon og
registrering av dyrestell, fjøs og melkerom.

Styret gir nærmere regler for fjøs- og dyrestell,
behandling og oppbevaring av melk,
melkekvalitet, melkerom, leveranse og
leveringssted, transportopplegg og forhold
knyttet til gårdsplass og gårdsvei. Styret gir
også regler om rett til inspeksjon og registrering
av dyrestell, fjøs og melkerom.

TINE kan nekte å ta imot melk som ikke
tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav. TINE kan
også nekte å ta imot melk fra produsenter som
ikke overholder regler styret har fastsatt for
melkeprodusentene.

TINE kan nekte å ta imot melk som ikke
tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav. TINE kan
også nekte å ta imot melk fra produsenter som
ikke overholder regler styret har fastsatt for
melkeprodusentene.
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Styret kan delegere myndighet etter denne
paragraf.

Styret kan delegere myndighet etter denne
paragraf.

§ 7. Melkepris

§ 7 Melkepris

TINE bygger på det prinsipp at det skal være lik
melkepris for melk med samme kvalitet.

TINE bygger på det prinsipp at det skal være lik
melkepris for melk med samme kvalitet.

Styret kan fastsette kriterier for:

Styret kan fastsette kriterier for:







Prisvariasjon gjennom året for å sikre mer
jevn tilførsel av melk.
Tillegg og trekk i pris knyttet til gjeldende
kvalitets-, leverings-, og
dokumentasjonskrav.



Prisvariasjon gjennom året for å sikre mer
jevn tilførsel av melk.
Tillegg og trekk i pris knyttet til gjeldende
kvalitets-, leverings-, og
dokumentasjonskrav.

Avregning skjer etter regler fastsatt av styret.
Styret fastsetter den foreløpige
utbetalingsprisen for hver måned. Utbetaling for
levert melk i en måned skjer i den etterfølgende
måned, vanligvis innen den 10. dag i måneden.

Avregning skjer etter regler fastsatt av styret.
Styret fastsetter den foreløpige
utbetalingsprisen for hver måned. Utbetaling for
levert melk i en måned skjer i den etterfølgende
måned, vanligvis innen den 10. dag i måneden.

§ 8 Økonomiske forhold

§ 8 Økonomiske forhold

§ 8.1 Konserntilskudd
TINE kan yte konserntilskudd til andre
selskaper i konsernet.

§ 8.1 Konserntilskudd
TINE kan yte konserntilskudd til andre selskaper
i konsernet.

§ 8.2 Disponering av overskudd og
utdeling av etterbetalingsfond
Etter at TINEs utgifter er dekket, eventuelt
konserntilskudd overført, og det er foretatt
forsvarlige avskrivninger og lovbestemte eller
besluttede avsetninger, skal det beløp som er til
disposisjon (overskuddet) overføres til felleseid
egenkapital og/eller disponeres av årsmøtet i

§ 8.2 Disponering av overskudd og
utdeling av etterbetalingsfond
Etter at TINEs utgifter er dekket, eventuelt
konserntilskudd overført, og det er foretatt
forsvarlige avskrivninger og lovbestemte eller
besluttede avsetninger, skal det beløp som er til
disposisjon (overskuddet) overføres til felleseid
egenkapital og/eller disponeres av årsmøtet i
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samsvar med denne paragraf.

samsvar med denne paragraf.

Overskuddet kan, etter innstilling fra styret og
innenfor en totalramme som styret har
foreslått, disponeres til etterbetalingsfond og
etterbetaling for levert melk i året.

Overskuddet kan, etter innstilling fra styret og
innenfor en totalramme som styret har foreslått
eller godtar, disponeres til etterbetalingsfond og
etterbetaling for levert melk i året.

Etter innstilling fra styret og innenfor en ramme
som styret har foreslått, kan årsmøtet vedta at
etterbetalingsfondet helt eller delvis utdeles til
medlemmer. Det samme gjelder reduksjon av
etterbetalingsfondet uten at det skjer utdeling
til medlemmene.

Etter innstilling fra styret og innenfor en ramme
som styret har foreslått, kan årsmøtet vedta at
etterbetalingsfondet helt eller delvis utdeles til
medlemmer. Det samme gjelder reduksjon av
etterbetalingsfondet uten at det skjer utdeling
til medlemmene.

Utdeling fra etterbetalingsfondet skjer til de
som er medlemmer på beslutningstidspunktet
og skal skje på grunnlag av leveransen av melk
for det foregående kalenderåret.
Enhver etterbetaling og/eller utdeling av
etterbetalingsfondet kan kun skje i samsvar
med samvirkelovens krav til forsvarlig
egenkapital. Det skal ikke betales ut mer i
etterbetaling enn det som vil være i samsvar
med god og forsiktig forretningsskikk.

Utdeling fra etterbetalingsfondet skjer til de
som er medlemmer på beslutningstidspunktet
og skal skje på grunnlag av leveransen av melk
for det foregående kalenderåret.
Enhver etterbetaling og/eller utdeling av
etterbetalingsfondet kan kun skje i samsvar
med samvirkelovens krav til forsvarlig
egenkapital. Det skal ikke betales ut mer i
etterbetaling enn det som vil være i samsvar
med god og forsiktig forretningsskikk.

Etterbetalingsfondet forrentes ikke.

Etterbetalingsfondet forrentes ikke.

§ 9. Brudd på vedtektene

§ 9 Brudd på vedtektene

Medlem som overtrer vedtektene eller noen av
de bestemmelser som er gitt i medhold av
disse, kan av årsmøtet ilegges bot og/eller
tilpliktes å betale erstatning for skader som er
påført TINE.

Medlem som overtrer vedtektene eller noen av
de bestemmelser som er gitt i medhold av
disse, kan av årsmøtet ilegges bot og/eller
tilpliktes å betale erstatning for skader som er
påført TINE.

Når et medlem har krenket TINE ved vesentlig
mislighold eller når tungtveiende grunner ellers

Når et medlem har krenket TINE ved vesentlig
mislighold eller når tungtveiende grunner ellers

Annet ledd foreslås endret ved at ordene
«eller godtar» tas inn. Dette gjøres for å
bringe vedtektene i samsvar med
samvirkeloven som er ufravikelig på
dette punktet.
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tilsier det, kan styret beslutte å utelukke et
medlem. Før slik beslutning treffes, skal
medlemmet med minst en måneds frist ha
anledning til å redegjøre skriftlig for sin
handlemåte og begrunnelsen for denne.

tilsier det, kan styret beslutte å utelukke et
medlem. Før slik beslutning treffes, skal
medlemmet med minst en måneds frist ha
anledning til å redegjøre skriftlig for sin
handlemåte og begrunnelsen for denne.

Vedtak om utelukkelse kan påklages til
årsmøtet.

Vedtak om utelukkelse kan påklages til
årsmøtet.

Medlem som er utelukket, får utbetalt
andelsinnskuddet, men plikter å innbetale det
vedkommende måtte skylde TINE. Medlemmet
har ikke krav på andel i TINEs formue.

Medlem som er utelukket, får utbetalt
andelsinnskuddet, men plikter å innbetale det
vedkommende måtte skylde TINE. Medlemmet
har ikke krav på andel i TINEs formue.

Medlem som er utelukket skal slettes fra
medlemsregisteret.

Medlem som er utelukket skal slettes fra
medlemsregisteret.

For brudd på bindingstiden (jf. § 4.2, siste ledd)
og reglene om utmelding (jf. § 4.3) gjelder kun
bestemmelsene om kompensasjon i § 4.3.

For brudd på bindingstiden (jf. § 4.2, siste ledd)
og reglene om utmelding (jf. § 4.3) gjelder kun
bestemmelsene om kompensasjon i § 4.3.

KAPITTEL III. ORGANISASJON

KAPITTEL III ORGANISASJON

§ 10. Organer

§ 10 Organer

TINEs
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

TINEs organer er:
a. Produsentlag
b. Eierutvalg
c. Årsmøte
d. Råd
e. Styre
f. Valgkomiteer
g. Kontrollkomite

organer er:
Produsentlagene
Regionmøtene
Regionstyret
Årsmøtet
Rådet
Styret
Valgkomiteer
Kontrollkomiteen

Tilpasset ny organisasjon som innebærer
at «Regionmøtene» og «Regionstyret»
utgår. «Eierutvalg» blir nytt organ på
mellomnivå.
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§ 11. Produsentlagene
11.1 Geografisk inndeling

§ 11 Produsentlagene
11.1 Geografisk inndeling

Produsentlagene er sammensatt av TINEs
medlemmer i nærmere avgrensede områder og
utgjør TINEs lokale organisasjonsenheter.

Produsentlagene er sammensatt av TINEs
medlemmer i nærmere avgrensede områder og
utgjør TINEs lokale organisasjonsenheter.

Inndelingen i produsentlag fastsettes av
regionstyret etter høring i de berørte
produsentlagene.

Inndelingen i produsentlag fastsettes av
eierutvalget etter høring i de berørte
produsentlagene.

Inndeling i produsentlag over regiongrenser
besluttes av styret etter høring i
eierorganisasjonen i de regioner som berøres.

Inndeling i produsentlag over
eierområdsgrenser besluttes av styret etter
høring i eierorganisasjonen i de eierområder
som berøres.

11.2 Produsentlagets oppgaver

11.2 Produsentlagets oppgaver

Produsentlaget utgjør bindeleddet mellom
medlemmene i produsentlagets område og
TINEs øvrige organer. Det skal normalt
avholdes minst 2 møter i produsentlaget årlig,
årssamling og minst ett
fagmøte/informasjonsmøte.

Produsentlaget utgjør bindeleddet mellom
medlemmene i produsentlagets område og
TINEs øvrige organer. Det skal normalt
avholdes minst 2 møter i produsentlaget årlig,
årssamling og minst ett
fagmøte/informasjonsmøte.

Produsentlagets konkrete arbeidsoppgaver er å
være:
• TINEs lokale valgforum
• Faglig og organisasjonsmessig forum for
medlemmene
• Høringsorgan
• Lokal medlemsenhet for GENO

Produsentlagets konkrete arbeidsoppgaver er å
være:
• TINEs lokale valgforum
• Faglig og organisasjonsmessig forum for
medlemmene
• Høringsorgan
• Lokal medlemsenhet for GENO
• Representere TINEs melkeprodusenter i
lokalsamfunnet

Tilpasset ny organisasjon.
«Regionstyret» er erstattet med
«eierutvalget» og «region» er erstattet
med «eierområde».

Kulepunktet er flyttet frem fra siste
setning i 11.3
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11.3 Arbeidsutvalg i produsentlaget

11.3 Arbeidsutvalg i produsentlaget

Arbeidet i produsentlaget ledes av et
arbeidsutvalg på 3-5 (normalt 3) medlemmer,
med minst 1 varamedlem. Medlemmer og
varamedlem i produsentlagets arbeidsutvalg
samt leder og nestleder, velges av
årssamlingen i produsentlaget. Leder i
arbeidsutvalget velges i særskilt skriftlig valg
for 1 år. Øvrige medlemmer velges for 2 år.
Nestleder velges blant medlemmene i
arbeidsutvalget for 1 år. Varamedlem velges for
1 år. På hver årssamling er normalt 1 eller 2 av
arbeidsutvalgets medlemmer på valg, første
gang etter loddtrekning.

Arbeidet i produsentlaget ledes av et
arbeidsutvalg på 3 medlemmer, med minst 1
varamedlem. Ved sammenslåing av lag kan det
for en overgangsperiode på opp til 3 år velges
et arbeidsutvalg på 5 medlemmer. Medlemmer
og varamedlem i produsentlagets arbeidsutvalg
samt leder og nestleder, velges av årssamlingen
i produsentlaget. Produsentlagsleder velges i
særskilt skriftlig valg for 1 år. Øvrige
medlemmer velges for 2 år. Nestleder velges
blant medlemmene i arbeidsutvalget for 1 år.
Varamedlem velges for 1 år. På hver årssamling
er normalt 1 eller 2 av arbeidsutvalgets
medlemmer på valg, første gang etter
loddtrekning.

Arbeidsutvalget skal lede arbeidet i
produsentlaget og tilrettelegge de
medlemsrettede aktiviteter i produsentlagets
område i samarbeid med TINEs administrasjon.
Arbeidsutvalget skal også representere TINEs
melkeprodusenter i lokalsamfunnet.

Arbeidsutvalget skal lede arbeidet i
produsentlaget og tilrettelegge de
medlemsrettede aktiviteter i produsentlagets
område i samarbeid med TINEs administrasjon.

11.4 Lokal valgkomite

11.4 Lokal valgkomite

Valgene på produsentlagets årssamling
forberedes av en lokal valgkomite på 3
medlemmer, med minst 1 varamedlem.
Medlemmer og varamedlem samt leder og
nestleder i valgkomiteen velges av
årssamlingen i produsentlaget.

Valgene på produsentlagets årssamling
forberedes av en lokal valgkomite på 3
medlemmer, med minst 1 varamedlem.
Medlemmer og varamedlem samt leder og
nestleder i valgkomiteen velges av
årssamlingen i produsentlaget.

Medlemmene av valgkomiteen i produsentlaget
velges for 3 år, mens varamedlem velges for 1
år. Leder og nestleder velges blant

Medlemmene av valgkomiteen i produsentlaget
velges for 3 år, mens varamedlem velges for 1
år. Leder og nestleder velges blant

Det er foreslått t at arbeidsutvalgene
skal bestå av 3 personer med 1
varamedlem. Ved sammenslåing av
produsentlag kan det, i en
overgangsperiode på opp til 3 år, velges
et arbeidsutvalg på 5 personer.
Leder i arbeidsutvalget er konsekvent
omtalt som produsentlagsleder.

Siste setning er flyttet fram til nytt siste
kulepunkt i § 11.2
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medlemmene av valgkomiteen for 1 år.

medlemmene av valgkomiteen for 1 år.

På hver årssamling er 1 av valgkomiteens
medlemmer på valg, første og annen gang etter
loddtrekning. Medlemmer av lokal valgkomite
kan ikke gjenvelges.

På hver årssamling er 1 av valgkomiteens
medlemmer på valg, første og annen gang etter
loddtrekning. Medlemmer av lokal valgkomite
kan ikke gjenvelges.

Årsmøtet fastsetter instruks for lokal
valgkomite.

Årsmøtet fastsetter instruks for lokal
valgkomite.

11.5 Årssamling i produsentlaget

11.5 Årssamling i produsentlaget

Årssamling i produsentlaget holdes i god tid før
årsmøtet. Produsentlag kan samarbeide om
felles årssamling. Tidspunktet for årssamlingen
fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med
TINEs administrasjon.

Årssamling i produsentlaget holdes i god tid før
årsmøtet. Produsentlag kan samarbeide om
felles årssamling. Tidspunktet for årssamlingen
fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med
TINEs administrasjon.

Lederen i arbeidsutvalget innkaller til og leder
årssamlingen.

Produsentlagsleder innkaller til og leder
årssamlingen.

Årssamlingen i produsentlaget skal:
1. Velge 2 medlemmer til å underskrive
protokollen sammen med møtelederen
2. Motta orientering om arbeidet i
produsentlaget
3. Få framlagt styrets årsmelding og
regnskap til orientering
4. Få orientering om regionstyrets arbeid
5. Foreta valg av:
• Leder i arbeidsutvalget (skriftlig)
• Øvrige medlem(mer) til
arbeidsutvalget
• Nestleder i arbeidsutvalget
• GENO-kontakt (velges i årssamlingen
blant medlemmer i arbeidsutvalget)
• Minst 1 varamedlem til

Årssamlingen i produsentlaget skal:
1. Velge 2 medlemmer til å underskrive
protokollen sammen med møtelederen
2. Få framlagt konsernets årsmelding og
regnskap
3. Få framlagt produsentlagets årsmelding,
og regnskap
4. Få orientering om produsentlagets
aktivitetssplan og budsjett
5. Få orientering om eierutvalgets arbeid
6. Foreta valg av:

Produsentlagsleder (skriftlig)

Øvrige medlem(mer) til
arbeidsutvalget

Nestleder i arbeidsutvalget

GENO-kontakt (velges i

Leder i arbeidsutvalget er konsekvent
omtalt som produsentlagsleder.

Pkt. 3 er flyttet til pkt. 2, slik at
konsernets årsmelding og regnskap
behandles først. Punktet er omformulert
for å tydeliggjøre at det er
konsernstyrets årsmelding og regnskap
som skal fremlegges.
Pkt. 2 er omformulert og gjort om til
nytt pkt. 3 og 4, slik at produsentlagets
årsmelding og regnskap fremlegges først
og det deretter gis en orientering om
produsentlagets aktivitetsplan og
budsjett.
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arbeidsutvalget
• Medlem(mer) til lokal valgkomite
• Minst 1 varamedlem til lokal
valgkomite
• Leder og nestleder i lokal valgkomite
• Utsending(er) og varautsending(er) til
årsmøtet, etter retningslinjer fastsatt av
regionmøtet







årssamlingen blant medlemmer i
arbeidsutvalget)
Minst 1 varamedlem til
arbeidsutvalget
Medlem(mer) til lokal valgkomite
Minst 1 varamedlem til lokal
valgkomite
Leder og nestleder i lokal valgkomite
Utsending(er) og varautsending(er)
til årsmøtet jf. vedtektenes § 14

Forøvrig skal årssamlingen behandle andre
saker som står på saklista.

Forøvrig skal årssamlingen behandle andre
saker som står på saklista.

På årssamlingen i produsentlaget har alle
medlemmer stemmerett og kan velges.

På årssamlingen i produsentlaget har alle
medlemmer stemmerett og kan velges.

Medlemmer i styret, rådet og representanter for
TINEs administrasjon har møte- og talerett i
årssamlingen.

Medlemmer i styret, rådet og representanter for
TINEs administrasjon har møte- og talerett i
årssamlingen.

Hvert medlem har 2 stemmer i årssamlingen,
forutsatt at 2 personer møter. Et medlem kan gi
skriftlig fullmakt til myndig person fra
husstanden eller til gårdsbestyrer innenfor
regelen om 2 stemmer pr. medlem.

Et medlem kan gi skriftlig fullmakt til myndig
person til å møte og opptre på sine vegne på
årssamlingen.

Valg av årsmøteutsendinger skjer etter
bestemmelsene i vedtektenes § 14, ikke
etter retningslinjer fastsatt av
regionmøtet.

Bestemmelsen om to stemmer ved å
møte med to personer foreslått slettet.
Medlemmer som vil ha to stemmer kan
og bør dele sitt medlemskap, jf. § 4.1.
Adgangen til å møte ved fullmektig
foreslås presisert og utvidet til å gjelde
enhver myndig person.

11.6 Andre møter i produsentlaget

11.6 Andre møter i produsentlaget

Andre møter i produsentlaget holdes når
arbeidsutvalget beslutter det, eller når minst 10
prosent av medlemmene i produsentlaget
krever det.

Andre møter i produsentlaget holdes når
arbeidsutvalget beslutter det, eller når minst 10
prosent av medlemmene i produsentlaget
krever det.

Det innkalles også til møte i produsentlaget når

Det innkalles også til møte i produsentlaget når
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styret eller TINEs administrative ledelse ber om
det.

styret eller TINEs administrative ledelse ber om
det.

§ 12. Regionmøtene
12.1 Geografisk inndeling

§ 12 Eierområder
12.1 Geografisk inndeling

Ved ny eierorganisering bortfaller
regioner og erstattes med eierområder.

TINEs produsentlag organiseres regionvis med
regionmøte for hver region. Grensene for
regionene fastsettes av årsmøtet.

TINEs produsentlag organiseres i eierområder.
Grensene for eierområdene fastsettes av styret.

Det er foreslått at styret, ikke årsmøtet,
fastsetter grensene for eierområdene.
Denne formuleringen gir fleksibilitet i
mulige tilpasninger.

12.2 Regionmøtets oppgaver
Regionmøtet skal være et koordinerende organ
for produsentlagene i regionen. Møtet innstiller
overfor årsmøtet på eierrepresentanter til rådet
og på medlem av sentral valgkomite.

Punktet slettes som følge av at
Regionmøtet utgår. De funksjoner som
tidligere lå hos Regionmøtet vil
håndteres av andre ledd i
organisasjonen eller av GENO.

Videre innstiller møtet på leder og nestleder i
regionstyret.
Regionmøtet fastsetter retningslinjer for valg av
utsendinger fra regionen til årsmøtet, herunder
fordeler årsmøteutsendinger mellom
produsentlagene.
Regionmøtet er høringsorgan for årsmøtet og
styret.
Årsmøtet fastsetter retningslinjer for
regionmøtet.
12.3 Regional valgkomite
Valg og innstillinger på regionmøtet forberedes
av en regional valgkomite på 5 medlemmer

Punktet slettes som følge av at Regional
valgkomite utgår. De funksjoner som
tidligere lå hos Regional valgkomite vil
håndteres av andre ledd i
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med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge.
Medlemmer og varamedlemmer samt leder og
nestleder i regional valgkomite velges av
regionmøtet.

organisasjonen.

Medlemmer i regional valgkomite velges for 3
år. Varamedlemmer velges for 1 år. Medlemmet
i regional valgkomite som også er medlem i
sentral valgkomite fortsetter allikevel i regional
valgkomite ut over 3 år inntil valgperioden i
sentral valgkomite utløper.
Leder og nestleder velges blant medlemmene i
valgkomiteen for 1 år. Hvert år går normalt 2
medlemmer ut, 2 personer første og 2 personer
annen gang etter loddtrekning.
Medlemmer av regional valgkomite kan ikke
gjenvelges.
Årsmøtet fastsetter instruks for regional
valgkomite.
12.4 Regionmøtet
Regionmøtet avholdes minst en gang i året, før
årsmøtet. Styreleder i TINE er ansvarlig for
innkalling til møtet.

Punktet slettes som følge av at
Regionmøtet utgår. De funksjoner som
tidligere lå hos Regionmøtet utgår eller
vil håndteres av andre ledd i
organisasjonen.

Regionmøtet består av alle
produsentlagslederne, og andre eiervalgte
årsmøteutsendinger, med unntak av styre- og
rådsmedlemmer. Produsentlag med mer enn 75
medlemmer deltar i tillegg med nestleder i
produsentlaget.
Andre medlemmer i arbeidsutvalget kan møte
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som varautsendinger for produsentlagsledere
og/eller nestledere.
Styret, årsmøtets ordfører, regionstyret og
representanter fra TINEs administrasjon, har
møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Regional valgkomite har møterett, og har
talerett i saker som angår komiteens arbeid,
men ikke stemmerett.
Regionmøtet velger møteleder og
stedfortredende møteleder blant eiervalgte
rådsmedlemmer fra regionen for 1 år om
gangen. Møteleder og stedfortredende
møteleder har talerett, men ikke stemmerett.
Regionmøtet før årsmøtet skal:
1. Velge 2 medlemmer til å underskrive
protokollen sammen med møtelederen
2. Få framlagt styrets årsmelding og
regnskap til orientering
3.
Få framlagt orientering om
regionstyrets arbeid 4. Foreta innstillinger
til valg av:
• Medlem(mer) og varamedlem(mer) i
nummerrekkefølge til rådet
• Leder og nestleder i regionstyret
5

Foreta valg av:
• Møteleder og stedfortreder for neste
års regionmøte(r)
• Medlem(mer) og varamedlemmer i
nummerrekkefølge i regional valgkomite
• Leder og nestleder i regional
valgkomite
• Utsendinger og varautsendinger til
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GENOs årsmøter
6. Foreta innstillinger til valg av:
• Medlem og personlig varamedlem fra
regionen til sentral valgkomite
7. Behandle de øvrige saker som står på
saklisten.
På eventuelle øvrige regionmøter behandles
bare de saker som står på saklisten.
§ 13 Regionstyrene

§ 13 Eierutvalg

13.1 Regionstyrets funksjon og
sammensetning

13.1 Eiereutvalgets funksjon og
sammensetning

Hver region skal ha et regionstyre. Regionstyret
består av 6 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte
medlemmer og rapporterer til styret. De
medlemsvalgte velges av styret etter årsmøtet
innen utgangen av april hvert år. De ansatte
velger sine representanter i egne valg.

Hvert eierområde skal ha et eierutvalg.
Eierutvalget består av rådsmedlemmene fra
eierområdet og inntil 2 styremedlemmer
oppnevnt av styret. Rådsmedlemmenes
varamedlemmer fungerer også som
varamedlemmer for disse i eierutvalget.
Eierutvalget rapporterer til styret.

Regionstyrets medlemmer skal fortrinnsvis
velges blant styrets og rådets medlemmer i
regionen de sogner til. Tilsvarende velges
varamedlemmer fortrinnsvis blant rådets
varamedlemmer i regionen. For medlemsvalgte
medlemmer i regionstyret er normal
valgperiode 2 år og sammenfallende med
valgperiodene som styre- og rådsmedlemmer.
Varamedlemmer velges i rekkefølge for 1 år om
gangen.

Eierutvalget konstituerer seg selv med leder og
nestleder for 1 år om gangen.

Ny eierorganisering bygger på
eierområder og et eierutvalg i hvert
eierområde.
Eierutvalget består av rådsmedlemmene
fra hvert eierområde samt inntil 2
eiervalgte representanter fra
konsernstyret. Konsernstyremedlemmer
skal ikke være leder av eierutvalget.
Antall medlemmer i eierutvalget kan
variere avhengig av hvor mange
konsernstyremedlemmer som er med i
det enkelte eierutvalg. Målet er at alle
de eiervalgte konsernstyremedlemmene,
med unntak av leder og nestleder, er
med i et eierutvalg. Dette for å sikre god
dialog og kontakt mellom konsernstyret
og eierutvalgene.
Eierutvalget konstituerer seg selv med
leder og nestleder.

Regionstyrets leder velges av styret blant de
eiervalgte styremedlemmer for 1 år om gangen.
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Regionstyrets nestleder velges av styret
fortrinnsvis blant de eiervalgte styremedlemmer
eller rådsmedlemmer for 1 år om gangen. Det
kan holdes ekstraordinære valg til
regionstyrene uten forhåndsinnstillinger.
Administrerende direktør i TINE eller den som
har fullmakt i administrasjonen, fortrinnsvis
regional leder, har møte- og talerett, men ikke
stemmerett i regionstyret.

Administrerende direktør i TINE eller den som
har fullmakt i administrasjonen deltar med
talerett i eierutvalgets møter.

Regionstyret har møte så ofte lederen i
regionstyret finner det nødvendig eller når
minst 2 av regionstyrets medlemmer eller
administrerende direktør krever det. Det skal
føres referat fra regionstyrets møter.

Eierutvalget har møte så ofte lederen i
eierutvalget finner det nødvendig, eller når
styreleder krever det. Det skal føres referat fra
eierutvalgets møter.

13.2 Regionstyrets oppgaver

13.2 Eierutvalgets oppgaver

Gjennom sitt arbeid skal regionstyret være
pådriver for god drift og markedsbetjening, og
bidra til best mulig økonomisk resultat for TINE
og TINEs medlemmer.

Eierutvalget skal arbeide for aktivt eierskap og
åpen og god kommunikasjon med TINEs
medlemmer i eierområdet.

Regionstyret skal arbeide for aktivt eierskap og
åpen og god kommunikasjon med TINEs
medlemmer i regionen.
Når styret ønsker det, skal regionstyret være
høringsorgan for styret i forretnings- og
medlemsspørsmål.

Eierutvalget skal være et bindeledd mellom
styret og den lokale medlemsorganisasjonen.
Eierutvalget skal ha ansvar for:
 drift av medlemsorganisasjonen
 planlegging og ledelse av møter
 samfunnskontakt
 kompetanseutvikling
 rekruttering av tillitsvalgte

Eierutvalgets oppgaver er endret i
forhold til regionstyrets oppgaver.
Eierutvalgets hovedoppgave er å drifte
og motivere til godt medlemsarbeid og
medlemskontakt innen eget område
samt å ivareta eksterne kontakt slik at
TINEs interesser blir best mulig
ivaretatt.
Det utarbeides en egen instruks for
eierutvalgene som vedtas av styret.

Eierutvalget har et spesielt ansvar for kontakt
med produsentlagslederne. Eierutvalget kan
avholde møte for produsentlagslederne etter
behov.
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Inndeling av produsentlag fastsettes av
regionstyrene etter høring i de berørte
produsentlagene.

Inndeling av produsentlag fastsettes av
eierutvalgene etter høring i de berørte
produsentlagene.

Regionstyret skal behandle delegerte oppgaver.

Eierutvalgene kan behandle delegerte oppgaver
fra styret.

Styret utarbeider og vedtar arbeidsbeskrivelse
for regionstyrene i samsvar med vedtektene.

Styret utarbeider og vedtar arbeidsbeskrivelse
for eierutvalget i samsvar med vedtektene.

§ 14. Årsmøtet
14.1 Årsmøtets sammensetning

§ 14 Årsmøtet
14.1 Årsmøtets sammensetning

Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består
av 110 eiervalgte utsendinger. Utsendingene
fordeles mellom regionene slik at det blir et likt
forhold mellom antall medlemmer og antall
utsendinger i alle regionene basert på antall
medlemmer i hver region året før
årsmeldingsåret. I tillegg kommer styrets og
rådets medlemmer. Utsendingene velges i
produsentlagene med 1 års funksjonstid, i
henhold til fordeling og regler fastsatt av
regionmøtene.

Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består
av 110 eiervalgte utsendinger. I tillegg kommer
styrets og rådets medlemmer.

De ansatte velger årsmøteutsendinger med ¼
av samlet antall årsmøteutsendinger inklusive
styret og rådet, i samsvar med § 21.

De ansatte velger årsmøteutsendinger med ¼
av samlet antall årsmøteutsendinger inklusive
styret og rådet.

Språklig presisering.

De eiervalgte utsendingene fordeles
forholdsmessig mellom hvert eierområde på
grunnlag av medlemstallet pr. 31.12 året før
årsmøtet. Eierutvalget foretar den nærmere
fordelingen av utsendinger mellom
produsentlagene innenfor hvert eierområde
ihht. instruks for eierutvalg.

Prinsippet om geografisk fordeling av
utsendinger ift. medlemstall er
omformulert og tilpasset ny struktur.
Det er presisert at eierutvalget fordeler
utsendinger mellom produsentlagene
innenfor hvert eierområde.

I produsentlag som tildeles egen
årsmøteutsending er produsentlagsleder
utsending.

Det er foreslått at produsentlagsleder,
evnt. leder og nestleder dersom laget
har to utsendinger, alltid skal være
årsmøteutsendinger. For lag som
samarbeider om valg velges leder fra ett
av lagene.

I produsentlag som tildeles årsmøteutsending i
samarbeid velges denne blant lederne i de
aktuelle produsentlagene.
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I produsentlag som tildeles to
årsmøteutsendinger er disse leder og nestleder.
Det velges to varautsendinger i
nummerrekkefølge.
Medlemmer av sentral valgkomite og
kontrollkomiteen har møterett i årsmøtet, og
talerett i saker som angår deres arbeid, men
ikke stemmerett.

Medlemmer av sentral valgkomite og
kontrollkomiteen har møterett i årsmøtet, og
talerett i saker som angår deres arbeid, men
ikke stemmerett.

Administrerende direktør har møteplikt og
talerett, men ikke stemmerett.

Administrerende direktør har møteplikt og
talerett, men ikke stemmerett.

Deltakere på årsmøtet kan ikke ta med seg
rådgiver.

Deltakere på årsmøtet kan ikke ta med seg
rådgiver.

14.2 Innkalling og ledelse av årsmøtet

14.2 Innkalling og ledelse av årsmøtet

Rådets ordfører innkaller til ordinært årsmøte.

Rådets ordfører innkaller til ordinært årsmøte.

Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen
utgangen av april måned.

Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen
utgangen av april måned.

Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i
styret eller når revisor eller utsendinger som
representerer minst 1/10 av medlemmene
forlanger skriftlig å få behandlet en bestemt
angitt sak.

Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i
styret eller når revisor eller utsendinger som
representerer minst 1/10 av medlemmene
forlanger skriftlig å få behandlet en bestemt
angitt sak.

Rådets ordfører kan også kalle inn til
ekstraordinært årsmøte dersom det måtte være
behov for det.

Rådets ordfører kan også kalle inn til
ekstraordinært årsmøte dersom det måtte være
behov for det.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med
minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med
minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal

Lokal valgkomite innstiller på valg av to
varautsendinger i nummerrekkefølge.
Det er ingen føringer på hvem som kan
velges som varautsendinger.

Femte ledd foreslått endret slik at TINE
har mulighet til å gjøre
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følge sakliste og aktuelle saksdokumenter.

følge sakliste og aktuelle saksdokumenter, med
mindre saksdokumentene gjøres tilgjengelig for
medlemmene på annen forsvarlig måte.

Hvert medlem har rett til å få tatt opp saker på
årsmøtet.

Hvert medlem har rett til å få tatt opp saker på
årsmøtet.

Årsmøtet ledes av rådets ordfører.

Årsmøtet ledes av rådets ordfører.

Årsmøtet holdes i Oslo eller annet sted dersom
særlige grunner taler for det.

Årsmøtet holdes i Oslo eller Akershus, eller
annet sted dersom særlige grunner taler for det.

14.3 Stemmerett og avstemning i årsmøtet

14.3 Stemmerett og avstemning i årsmøtet

I årsmøtet har de valgte utsendingene fra
produsentlagene og styrets og rådets
medlemmer én stemme hver. Styret har ikke
stemmerett ved behandling av årsmelding og
regnskap.

I årsmøtet har de valgte utsendingene fra
produsentlagene og styrets og rådets
medlemmer én stemme hver. Styret har ikke
stemmerett ved behandling av årsmelding og
regnskap.

Utsendinger valgt av de ansatte ved særskilte
valg til årsmøtet, rådet og styret har møte- og
talerett, men ikke stemmerett, med unntak av
det som følger av § 22.

Utsendinger valgt av de ansatte ved særskilte
valg til årsmøtet, rådet og styret har møte- og
talerett, men ikke stemmerett, med unntak av
det som følger av § 22.

Alle vedtak blir gjort med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer, dersom ikke annet fremgår
av vedtektene. Blanke stemmer blir likestilt
med stemmer som ikke er gitt, dersom ikke
annet fremgår av vedtektene. Ved likt
stemmetall avgjør møtelederens stemme,
unntatt ved valg, som skal foregå i samsvar
med § 23.

Alle vedtak blir gjort med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer, dersom ikke annet fremgår
av vedtektene. Blanke stemmer blir likestilt
med stemmer som ikke er gitt, dersom ikke
annet fremgår av vedtektene. Ved likt
stemmetall avgjør møtelederens stemme,
unntatt ved valg, som skal foregå i samsvar
med § 23.

saksdokumentene til årsmøtet
tilgjengelig elektronisk i stedet for å
sende dem ut dersom det skulle bli
ønskelig i fremtiden. Innkallingen og
sakslisten må uansett sendes skriftlig.

Siste ledd foreslås endret slik at TINE
kan avholde årsmøte i Akershus uten at
det må foreligge en «særlig grunn».
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14.4 Årsmøtets funksjon og myndighet

14.4 Årsmøtets funksjon og myndighet

I det ordinære årsmøtet behandles og fattes
vedtak om:

I det ordinære årsmøtet behandles og fattes
vedtak om:

1. Valg av 2 medlemmer til å skrive under
protokoll sammen med møteleder
2. Styrets årsmelding
3. Årsregnskap, herunder disponering av
årsoverskuddet, jf. samvirkeloven §§ 26
flg. og vedtektenes § 8.2.
4. Valg av:
a. Styrets leder og nestleder
b. Medlemmer til styret
c. Varamedlemmer til styret i
nummerrekkefølge
d. Medlemmer og varamedlemmer i
nummerrekkefølge pr region til
rådet
e. Ordfører og varaordfører i rådet
f. Medlemmer og varamedlemmer
til sentral valgkomite
g. Leder og nestleder i sentral
valgkomite
h. Medlemmer og varamedlemmer i
nummerrekkefølge til
kontrollkomiteen
i. Leder og nestleder i
kontrollkomiteen
5. Eventuelt valg av revisor
6. Godtgjørelse til medlemmer av styret,
rådet, revisor og andre tillitsvalgte
7. Andre saker som er oppført i saklisten
Forslag som ønskes tatt opp på ordinært
årsmøte, må være innkommet skriftlig til styret
i så god tid at det kan komme med i

1. Valg av 2 medlemmer til å skrive under
protokoll sammen med møteleder
2. Styrets årsmelding
3. Årsregnskap, herunder disponering av
årsoverskuddet, jf. samvirkeloven §§ 26
flg. og vedtektenes § 8.2.
4. Valg av:
• Styrets leder og nestleder
• Medlemmer til styret
• Varamedlemmer til styret i
nummerrekkefølge
• Medlemmer og varamedlemmer i
nummerrekkefølge pr eierområde
til rådet
• Ordfører og varaordfører i rådet
• Medlemmer og varamedlemmer til
sentral valgkomite
• Leder og nestleder i sentral
valgkomite
• Medlemmer og varamedlemmer i
nummerrekkefølge til
kontrollkomiteen
• Leder og nestleder i
kontrollkomiteen
5. Eventuelt valg av revisor
6. Godtgjørelse til medlemmer av styret,
rådet, revisor og andre tillitsvalgte
7. Andre saker som er oppført i saklisten
Forslag som ønskes tatt opp på ordinært
årsmøte, må være innkommet skriftlig til styret
i så god tid at det kan komme med i
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innkallingen.

innkallingen.

I ekstraordinært årsmøte behandles bare de
saker som er nevnt i innkallingen.

I ekstraordinært årsmøte behandles bare de
saker som er nevnt i innkallingen.

§ 15. Rådet
15.1 Rådets sammensetning

§ 15 Rådet
15.1 Rådets oppgaver og sammensetning

TINE skal ha et råd med til sammen 38
medlemmer.

TINE skal ha et råd. Rådet skal være et
strategiforum og rådgivende organ for styret.

Årsmøtet velger 21 medlemmer. Det er 4
medlemmer fra hver region (5 medlemmer fra
regionen med styreleder). Videre velges 2
varamedlemmer i nummerrekkefølge pr. region.

Årsmøtet velger 4 rådsmedlemmer og 2
varamedlemmer i nummerrekkefølge pr.
eierområde.

Regionmøtene innstiller på valg av
rådsmedlemmer.
De medlemmer som årsmøtet velger, blir valgt
for 2 år om gangen. Hvert år er 2 (eventuelt 3)
og varamedlemmene på valg fra hver region,
første gang etter loddtrekning.

De medlemmer som årsmøtet velger blir valgt
for 2 år om gangen. Hvert år er 2 av
medlemmene og begge varamedlemmene fra
hvert eierområde på valg, første gang etter
loddtrekning.

De ansatte i TINE har rett til å velge 17
medlemmer av rådet, med varamedlemmer, jf.
§ 21.

De ansatte kan møte i rådet med 2/3 av antall
eiervalgte rådsmedlemmer. De ansatte velges
etter egne avtaler.

Ordføreren og varaordføreren i rådet velges
hvert år av årsmøtet blant de årsmøtevalgte
rådsmedlemmer.

Ordføreren og varaordføreren i rådet velges
hvert år av årsmøtet blant de årsmøtevalgte
rådsmedlemmer.

Styret, 1. varamedlem (eier- og ansatt-valgt)
og administrerende direktør har møte- og
talerett i rådet, men ikke stemmerett.

Styret, 1. varamedlem (eier- og ansatt-valgt)
og administrerende direktør deltar i
rådsmøtene, men uten stemmerett.
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Kontrollkomiteen og sentral valgkomite kan
møte som observatører i rådet.

Kontrollkomiteen og sentral valgkomite kan
møte som observatører i rådet.
Rådet skal løpende sørge for å bygge sin
kompetanse på relevante områder.

15.2 Innkalling og ledelse av rådet

15.2 Innkalling og ledelse av rådet

Rådet holder møte minst 2 ganger om året og
ellers når det blir forlangt av ordføreren eller
styret. Rådet skal innkalles skriftlig av
ordføreren med minst 14 dagers varsel. Sakliste
skal følge med innkallingen.

Rådet holder møte minst 3 ganger i året og
ellers når det blir forlangt av ordføreren eller
styret. Rådet skal innkalles skriftlig av
ordføreren med minst 14 dagers varsel. Sakliste
skal følge med innkallingen.

Rådsmøtene ledes av ordfører. Ved likt
stemmetall avgjør ordførers stemme, unntatt
ved valg, som skal foregå i samsvar med § 23.

Rådsmøtene ledes av ordfører. Ved likt
stemmetall avgjør ordførers stemme, unntatt
ved valg, som skal foregå i samsvar med § 23.

For gyldig vedtak må halvparten møte og mer
enn halvparten av disse stemme for.

For gyldig vedtak må minst halvparten av
rådsmedlemmene møte og mer enn halvparten
av disse stemme for.

Språklige presiseringer for å klargjøre
meningen.

På møtene skal det føres protokoll, som
undertegnes av ordføreren og 2 medlemmer
valgt av rådet.

På møtene skal det føres referat, som
undertegnes av ordføreren og 2 medlemmer
valgt av rådet.

Ordet protokoll er byttet ut med referat.

Det er ønskelig å ha flere rådsmøter for
å bygge kunnskap og drøfte gitte
temaer. Dette også for å kompensere for
bortfall av regionstyremøter.

15.3 Rådets oppgaver
Rådets oppgaver er av rådgivende og
innstillende art. Rådet skal være et strategi- og
idéforum for styret.

Rådet skal være et strategiforum og
rådgivende organ for styret, dette er
presisert i § 15.1.

Rådet fungerer som rådgivende organ for styret
i saker hvor styret har beslutningsmyndighet.
Videre innstiller rådet overfor årsmøtet i de
årsmøtesaker som styret forelegger for rådet.

Annet ledd er foreslått fjernet fordi
første setning er overflødig og andre
setning ikke er riktig, da rådet kun gir
innstillinger til styret.
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Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på 3
medlemmer og 1 varamedlem til sentral
valgkomite uavhengig av region, jf. § 19.

Rådets oppgave om å innstille på valg til
sentral valgkomite er flyttet til sentral
valgkomite.

Rådets eiervalgte medlemmer innstiller overfor
årsmøtet på leder og nestleder i sentral
valgkomite.
§ 16. Styret
16.1 Styrets sammensetning

§ 16 Styret
16.1 Styrets sammensetning

Styret består av 14 medlemmer, hvorav 10
velges av årsmøtet. Årsmøtet velger 3
varamedlemmer i nummerrekkefølge.

Styret består av 14 medlemmer, hvorav 10
velges av årsmøtet. Årsmøtet velger 3
varamedlemmer i nummerrekkefølge.

Årsmøtet velger hvert år styrets leder og
nestleder blant TINEs medlemmer, i særskilt
valg. De øvrige 8 årsmøtevalgte
styremedlemmer velges for 2 år om gangen.
Hvert år er halvparten på valg, første gang
etter loddtrekning. Varamedlemmer velges for
1 år om gangen.

Årsmøtet velger hvert år styrets leder og
nestleder blant TINEs medlemmer, i særskilt
valg. De øvrige 8 årsmøtevalgte
styremedlemmer velges for 2 år om gangen.
Hvert år er halvparten på valg, første gang etter
loddtrekning. Varamedlemmer velges for 1 år
om gangen.

De ansatte velger 4 styremedlemmer og
varamedlemmer i egne valg for 2 år av gangen.

De ansatte velger 4 styremedlemmer og
varamedlemmer i egne valg for 2 år av gangen.

Begge kjønn skal være representert i styret i
samsvar med samvirkeloven.

Begge kjønn skal være representert i styret i
samsvar med samvirkeloven.

Administrerende direktør og rådets ordfører har
møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Administrerende direktør og rådets ordfører har
møte- og talerett, men ikke stemmerett.

16.2 Innkalling og ledelse av styret

16.2 Innkalling og ledelse av styret

Styrets leder innkaller til møte når han finner
det nødvendig eller når minst 1 styremedlem
eller administrerende direktør krever det.

Styrets leder innkaller til møte når han finner
det nødvendig eller når minst 1 styremedlem
eller administrerende direktør krever det.
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Hvert styremedlem har én stemme. Styret er
vedtaksført når minst 8 styremedlemmer er til
stede, og blant disse leder eller nestleder. For
gyldig vedtak kreves at minst 8 stemmer for
vedtaket. Ved avstemninger i styret kan ethvert
styremedlem, når det ikke er enstemmighet,
kreve protokolltilførsel som viser hvordan
vedkommende styremedlem har stemt.

Hvert styremedlem har én stemme. Styret er
vedtaksført når minst 8 styremedlemmer er til
stede, og blant disse leder eller nestleder. For
gyldig vedtak kreves at minst 8 stemmer for
vedtaket. Ved avstemninger i styret kan ethvert
styremedlem, når det ikke er enstemmighet,
kreve protokolltilførsel som viser hvordan
vedkommende styremedlem har stemt.

Det føres protokoll fra styremøtene som
undertegnes av de møtende styremedlemmer.

Det føres protokoll fra styremøtene som
undertegnes av de møtende styremedlemmer.

16.3 Styrets oppgaver

16.3 Styrets oppgaver

Forvaltningen av TINE hører under styret.
Styret skal:
 Lede driften i overensstemmelse med
lov, disse vedtekter og beslutninger
fattet av årsmøtet
 Sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten
 Ansette administrerende direktør og
fastsette lønn, arbeidsbetingelser og
stillingsinstruks
 Fastsette strategiske og økonomiske mål
og legge rammer for virksomheten
 I nødvendig utstrekning fastsette planer
og budsjetter for virksomheten og
kontrollere at disse blir fulgt
 Utarbeide årsmelding og årsregnskap
med forslag til disponering av
årsoverskudd, sørge for revisjon og
fremleggelse i rett tid
 Holde seg orientert om TINEs
økonomiske stilling og påse at TINEs
virksomhet, regnskap og

Forvaltningen av TINE hører under styret.
Styret skal:
 Lede driften i overensstemmelse med
lov, disse vedtekter og beslutninger
fattet av årsmøtet
 Sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten
 Ansette administrerende direktør og
fastsette lønn, arbeidsbetingelser og
stillingsinstruks
 Fastsette strategiske og økonomiske mål
og legge rammer for virksomheten
 I nødvendig utstrekning fastsette planer
og budsjetter for virksomheten og
kontrollere at disse blir fulgt
 Utarbeide årsmelding og årsregnskap
med forslag til disponering av
årsoverskudd, sørge for revisjon og
fremleggelse i rett tid
 Holde seg orientert om TINEs
økonomiske stilling og påse at TINEs
virksomhet, regnskap og
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formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll
Føre tilsyn med den daglige ledelse og
selskapets virksomhet for øvrig
Forberede og avgi innstilling i saker som
skal behandles av årsmøtet
Ta beslutninger i alle saker som ikke er
tillagt andre organer og som ikke hører
inn under administrerende direktørs
ansvarsområde
Delegere oppgaver innenfor rammene av
reglene i samvirkeloven og alminnelige
selskapsrettslige prinsipper.







formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll
Føre tilsyn med den daglige ledelse og
selskapets virksomhet for øvrig
Forberede og avgi innstilling i saker som
skal behandles av årsmøtet
Ta beslutninger i alle saker som ikke er
tillagt andre organer og som ikke hører
inn under administrerende direktørs
ansvarsområde
Delegere oppgaver innenfor rammene av
reglene i samvirkeloven og alminnelige
selskapsrettslige prinsipper.

§ 17. Administrerende direktør

§ 17 Administrerende direktør

TINE skal ha en administrerende direktør
(konsernsjef) som er ansvarlig direkte overfor
styret.

TINE skal ha en administrerende direktør
(konsernsjef) som er ansvarlig direkte overfor
styret.

Administrerende direktør forestår den daglige
ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg
styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter
ikke saker som etter TINEs forhold er av
uvanlig art eller stor betydning.
Administrerende direktør kan ellers avgjøre en
sak etter fullmakt fra styret i det enkelte
tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan
avventes uten vesentlig ulempe for TINE. Styret
skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Administrerende direktør forestår den daglige
ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg
styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter
ikke saker som etter TINEs forhold er av uvanlig
art eller stor betydning.
Administrerende direktør kan ellers avgjøre en
sak etter fullmakt fra styret i det enkelte
tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan
avventes uten vesentlig ulempe for TINE. Styret
skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Administrerende direktør skal sørge for at
TINEs bokføring er i samsvar med lover og
forskrifter og at TINEs formuesforvaltning er
ordnet på betryggende måte.

Administrerende direktør skal sørge for at TINEs
bokføring er i samsvar med lover og forskrifter
og at TINEs formuesforvaltning er ordnet på
betryggende måte.

Administrerende direktør ansetter direkte

Administrerende direktør ansetter direkte
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underlagt personell i samråd med styret.

underlagt personell i samråd med styret.

§ 18. Tegning av firma

§ 18 Tegning av firma

Styreleder og administrerende direktør
sammen, eller 2 styremedlemmer og
administrerende direktør sammen, forplikter
TINE med sine underskrifter. Styret kan
meddele prokura.

Styreleder og administrerende direktør
sammen, eller 2 styremedlemmer og
administrerende direktør sammen, forplikter
TINE med sine underskrifter. Styret kan
meddele prokura.

§ 19. Sentral valgkomite

§ 19 Sentral valgkomite

TINE skal ha en sentral valgkomite på 8
medlemmer med varamedlemmer som velges
av årsmøtet.

TINE skal ha en sentral valgkomite på 8
medlemmer med 3 varamedlemmer i
nummerrekkefølge, som velges av årsmøtet.

Det skal være 1 medlem valgt fra hver region
og 3 valgt uavhengig av region. Sentral
valgkomite skal maksimalt ha 2 medlemmer fra
samme region.

Det skal sikres geografisk spredning ved at alle
eierområder skal være representert med minst
ett medlem.

Hvert regionmøte innstiller på 1 medlem med
personlig varamedlem.

Sentral valgkomite innstiller overfor årsmøtet
på nye medlemmer og varamedlemmer, samt
leder og nestleder av komiteen.

Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på 3
medlemmer og 1 varamedlem.

Presisering av at det skal være 3
varamedlemmer som skal velges i
nummerrekkefølge. Varamedlemmer i
nummerrekkefølge bidrar til å sikre
kontinuitet ved forfall.
Sikret geografisk spredning ved at alle
områder har minst ett medlem i sentral
valgkomite. Det innebærer at det kun er
to «frie» medlemmer, men disse
innstilles også av sentral valgkomite.
Innstilling på medlem(mer) i sentral
valgkomite er flyttet fra Rådet.

Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på leder
og nestleder.
Medlemmer i komiteen velges for 3 år,
varamedlemmer velges for 1 år. Leder og
nestleder velges blant valgkomiteens
medlemmer for 1 år.

Medlemmer i komiteen velges for 3 år,
varamedlemmer velges for 1 år. Leder og
nestleder velges blant valgkomiteens
medlemmer for 1 år.

Hvert år går henholdsvis 3, 3 og 2 medlemmer

Hvert år går henholdsvis 3, 3 og 2 medlemmer
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ut, første og annen gang 3 ved loddtrekning.
Medlemmer i valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

ut, første og annen gang 3 ved loddtrekning.
Medlemmer i valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

Medlemmer og varamedlemmer i styret og
kontrollkomiteen, og ordfører og varaordfører i
rådet, kan ikke være medlem i den sentrale
valgkomiteen.

Medlemmer og varamedlemmer i styret og
kontrollkomiteen, og ordfører og varaordfører i
rådet, kan ikke være medlem i den sentrale
valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal sendes med
innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter
instruks for valgkomiteen.
§ 20. Kontrollkomite

Valgkomiteens innstilling skal sendes med
innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter
instruks for valgkomiteen.
§ 20 Kontrollkomite

Kontrollkomiteen skal ha 3 medlemmer, med 2
varamedlemmer i nummerrekkefølge, valgt
blant TINEs medlemmer.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med
virksomheten til TINE, i samsvar med den til
enhver tid gjeldende instruks vedtatt av
årsmøtet.

Medlemmer i kontrollkomiteen velges av
årsmøtet for 3 år.
Varamedlemmene velges for 1 år. Leder og
nestleder velges for 1 år blant komiteens
medlemmer. Hvert år er ett medlem på valg,
første og annen gang etter loddtrekning.
Medlemmer og varamedlemmer i styret og
rådet kan ikke være medlem i kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen skal avlegge skriftlig rapport
til årsmøtet med redegjørelse for sin virksomhet
og sine vurderinger.
Kontrollkomiteen kan kreve å få fremlagt
ethvert dokument, og kan kreve at tillitsvalgte
og ansatte gir de opplysningene, som komiteen
mener er nødvendige for at den skal kunne
utføre sine oppgaver.

Kontrollkomiteen har ingen
beslutningsmyndighet og kan ikke overprøve
vedtak som er gjort i årsmøtet eller styret.

Kontrollkomiteen har for øvrig ingen
beslutningsmyndighet.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med
virksomheten til TINE og påse at TINE følger
lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak
truffet av organene i TINE. Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal ha 3 medlemmer, med 2
varamedlemmer i nummerrekkefølge, valgt
blant TINEs medlemmer. Medlemmer som har
andre tillitsverv i TINE kan ikke samtidig være
medlem av kontrollkomiteen.

Oppsettet i § 20 er endret ved at
beskrivelsen av kontrollkomiteens
mandat beskrives først, og deretter
komiteens sammensetning.
Videre er kontrollkomiteens mandat
presisert til å gjelde «tilsyn med
virksomheten i TINE i samsvar med den
til enhver tid gjeldende instruks vedtatt
av årsmøtet» i stedet for den svært
omfattende formuleringen «tilsyn med
virksomheten til TINE og påse at TINE
følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter
og vedtak truffet av organene i TINE.»

For å unngå habilitetsspørsmål er det
presisert at medlemmer av
kontrollkomiteen ikke kan ha noen andre
tillitsverv i TINE. Dette er en utvidelse
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kan ta opp alle forhold i foretaket til
behandling.
Kontrollkomiteen kan alltid kreve å få fremlagt
protokollene og dokumentene til TINE og kan
kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de
opplysningene som komiteen mener er
nødvendige for at den skal kunne utføre vervet.

Medlemmer i kontrollkomiteen velges av
årsmøtet for 3 år.

fra tidligere da kun styremedlemmer og
rådsmedlemmer var utelukket.

Varamedlemmene velges for 1 år. Leder og
nestleder velges for 1 år blant komiteens
medlemmer. Hvert år er ett medlem på valg,
første og annen gang etter loddtrekning.

Årsmøtet fastsetter oppgavene til
kontrollkomiteen i egen instruks.
KAPITTEL IV. DE ANSATTES
REPRESENTASJON

KAPITTEL IV DE ANSATTES
REPRESENTASJON

§ 21. Representasjonsrett

§ 21 Representasjonsrett

De ansatte har rett til å kreve representasjon i
TINEs styrende organer i henhold til avtale
inngått mellom TINE og de ansattes
organisasjoner, jf. protokoll om representasjon
av 21.10.09.

De ansatte har rett til å kreve representasjon i
TINEs styrende organer som beskrevet i disse
vedtektene.

§ 22. Representantenes plikter og
rettigheter

§ 22 Representantenes plikter og
rettigheter

De ansattes representanter er pålagt de samme
plikter og ansvar, og har de samme rettigheter i
sine verv som representanter valgt av
medlemmene, med den begrensning som følger
av disse vedtekter.

De ansattes representanter er pålagt de samme
plikter og ansvar, og har de samme rettigheter i
sine verv som representanter valgt av
medlemmene, med den begrensning som følger
av disse vedtekter.

De ansattes representanter i TINEs årsmøte har

De ansattes representanter i TINEs årsmøte har

Henvisningen til gjeldende protokoll er
fjernet fordi en slik henvisning medfører
at vedtektene må oppdateres hver gang
avtalen endres, fordi slike avtaler
uansett ikke vil tre i kraft før etter at
vedtektene er endret og fordi det er
unødvendig all den tid omfanget av de
ansattes representasjon fremgår av §§
14 og 15.
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talerett i alle saker som behandles av årsmøtet.
De ansattes representanter har i tillegg
stemmerett i saker som faller inn under
vedtektene § 14.4 punkt 7 og som vil kunne ha
stor betydning for TINE Industri, sysselsetting
og/eller de ansattes rettigheter. Ordføreren
avgjør hvilke saker dette gjelder. De ansatte
har imidlertid ikke stemmerett i saker som
gjelder vedtektsendringer.

talerett i alle saker som behandles av årsmøtet.
De ansattes representanter har i tillegg
stemmerett i saker som faller inn under
vedtektene § 14.4 punkt 7 og som vil kunne ha
stor betydning for TINE Industri, sysselsetting
og/eller de ansattes rettigheter. Ordføreren
avgjør hvilke saker dette gjelder. De ansatte
har imidlertid ikke stemmerett i saker som
gjelder vedtektsendringer.

De har også stemmerett ved valg av leder og
nestleder i styret, samt ordfører og
varaordfører i rådet.

De har også stemmerett ved valg av leder og
nestleder i styret, samt ordfører og varaordfører
i rådet.

KAPITTEL V. DIVERSE

KAPITTEL V DIVERSE

§ 23. Valg

§ 23 Valg

Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i TINE.

Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i TINE.

Begge kjønn bør være representert i alle valgte
organer.

Begge kjønn bør være representert i alle valgte
organer.

Det er et vilkår for å inneha tillitsverv at
vedkommende ikke direkte eller indirekte er
engasjert i virksomhet som driver i konkurranse
med TINEs interesser.

Det er et vilkår for å inneha tillitsverv at
vedkommende ikke direkte eller indirekte er
engasjert i virksomhet som driver i konkurranse
med TINEs interesser.

Dersom en tillitsvalgt ikke lenger er medlem,
trer vedkommende ut av sitt tillitsverv og
varamedlem overtar plassen.

Dersom en tillitsvalgt ikke lenger er medlem,
trer vedkommende ut av sitt tillitsverv og
varamedlem overtar plassen.

Valg av leder i arbeidsutvalg i produsentlag,
styremedlemmer, leder og nestleder i styret,
ordfører og varaordfører i rådet, samt innstilling
i regionmøte på leder og nestleder i
regionstyre, skal skje skriftlig. Andre valg kan

Valg av produsentlagsleder, styremedlemmer,
leder og nestleder i styret samt ordfører og
varaordfører i rådet, skal skje skriftlig. Andre
valg kan skje på annen måte dersom ingen
krever skriftlig valg.

Valg på leder- og nestleder i
regionstyret er fjernet.
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skje på annen måte dersom ingen krever
skriftlig valg.
For å regnes som valgt ved første avstemning
må en kandidat ha fått over halvparten av de
avgitte stemmer, medregnet blanke stemmer.
Dersom valget ikke avgjøres ved første
avstemning, holdes omvalg. Kravet for å bli
valgt er det samme som ved første avstemning.
Dersom valget ikke avgjøres ved annen
avstemning, holdes nytt omvalg mellom de som
har fått flest stemmer. Antall kandidater som
deltar i denne valgomgang, er 1 mer enn antall
plasser som skal besettes, og den/de som får
flest stemmer er valgt. Dersom valget ikke
avgjøres ved tredje avstemning på grunn av
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning
mellom de som har fått likt stemmetall i tredje
avstemning.

For å regnes som valgt ved første avstemning
må en kandidat ha fått over halvparten av de
avgitte stemmer, medregnet blanke stemmer.
Dersom valget ikke avgjøres ved første
avstemning, holdes omvalg. Kravet for å bli
valgt er det samme som ved første avstemning.
Dersom valget ikke avgjøres ved annen
avstemning, holdes nytt omvalg mellom de som
har fått flest stemmer. Antall kandidater som
deltar i denne valgomgang, er 1 mer enn antall
plasser som skal besettes, og den/de som får
flest stemmer er valgt. Dersom valget ikke
avgjøres ved tredje avstemning på grunn av
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning
mellom de som har fått likt stemmetall i tredje
avstemning.

Ved valg på varamedlemmer er den valgt som
har fått flest stemmer.

Ved valg på varamedlemmer er den valgt som
har fått flest stemmer.

For alle tillitsverv løper funksjonstiden fra det
møtet valget er foretatt.

For alle tillitsverv løper funksjonstiden fra det
møtet valget er foretatt.

§ 24. Tvister

§ 24 Tvister

Tvist mellom TINE og et medlem som ikke kan
løses i minnelighet, skal avgjøres ved voldgift i
overensstemmelse med Lov om voldgift av 14.
mai 2004 nr. 25.

Vil et medlem gjøre gjeldende at et vedtak i
årsmøtet er ugyldig skal saken avgjøres ved
søksmål for de alminnelige domstoler.

Vil et medlem gjøre gjeldende at et vedtak i
årsmøtet er ugyldig fordi det er blitt til på
ulovlig vis eller ellers er i strid med
samvirkeloven eller vedtektene, skal dette

Øvrige tvister mellom TINE og et medlem, som
ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av
TINEs klagenemd, eller ved voldgift dersom
saken ikke faller inn under klagenemdas

§ 24 er skrevet om for å tydeliggjøre at
det er to hovedspor for behandling av
tvister.
Første ledd omhandler tvist om
gyldigheten av et årsmøtevedtak, som
avgjøres av de alminnelige domstoler.
Annet ledd omhandler alle andre tvister,
som avhengig av hva saken dreier seg
om enten avgjøres av TINEs klagenemd
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avgjøres ved vanlig domstolsbehandling.
Søksmål for domstolene må i et slikt tilfelle
reises innen 3 måneder etter at vedtaket er
fattet.
Dersom et medlem vil gjøre gjeldende at
vedtak fattet i andre av TINEs organer er
ulovlig eller ugyldig, skal dette avgjøres ved
voldgift i henhold til første ledd. I slike tilfelle
må skriftlig krav om voldgift være fremsatt til
TINE innen 3 måneder etter at vedtaket ble
kjent av vedkommende.

virkeområde. Ved tvil avgjør klagenemda selv
rekkevidden av sin egen kompetanse. Alle
avgjørelser fra klagenemda kan ankes til
voldgiftsbehandling.
Søksmål for domstolene må følge
tvistemålslovens regler og reises innen tre
måneder etter at vedtaket er fattet.
Krav om behandling i TINEs klagenemd må
følge de til enhver tid gjeldende regler for
klager.

og/eller voldgiftsdomstol.
Tredje til femte ledd redegjør for frister
og saksbehandlingsregler i forbindelse
med de forskjellige alternativene.
Endringene er kun språklige
presiseringer og innebærer ingen
praktiske endringer i forhold til dagens
system.

Krav om voldgift må følge voldgiftslovens regler
og være fremsatt innen tre måneder etter det
vedtak eller den beslutning som dannet
grunnlag for tvisten er gjort kjent for
medlemmet. Krav om voldgift i en tvist som har
vært behandlet i TINEs klagenemd må
fremsettes innen tre måneder etter at
klagenemdas beslutning er gjort kjent for
medlemmet.
§ 25. Vedtektsendringer

§ 25 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan skje i ordinært
eller ekstraordinært årsmøte.

Endringer av vedtektene kan skje i ordinært
eller ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtektsendring som skal behandles
på ordinært årsmøte, må være innkommet
skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med
i innkallingen.

Forslag til vedtektsendring som skal behandles
på ordinært årsmøte, må være innkommet
skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med
i innkallingen.

Det må stå i innkallingen hva forslaget til
endring går ut på. Endring må vedtas med
minimum 2/3 av de avgitte stemmer.

Det må stå i innkallingen hva forslaget til
endring går ut på. Endring må vedtas med
minimum 2/3 av de avgitte stemmer.
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Vedtektsendringer som innebærer
 vesentlige endringer av TINEs
formålsbestemmelse,
 mer belastende heftelsesregler for
medlemmene,
 skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i
foretaket,
 vesentlige skjerpelser av
omsetningsplikten med TINE, eller
 begrensninger i retten til å tre ut,
må vedtas med minimum 4/5 av de avgitte
stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer
 vesentlige endringer av TINEs
formålsbestemmelse,
 mer belastende heftelsesregler for
medlemmene,
 skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i
foretaket,
 vesentlige skjerpelser av
omsetningsplikten med TINE, eller
 begrensninger i retten til å tre ut,
må vedtas med minimum 4/5 av de
avgitte stemmer.

Vedtektsendringer skal meddeles alle
medlemmer skriftlig etter at vedtaket er fattet.

Vedtektsendringer skal meddeles alle
medlemmer skriftlig etter at vedtaket er fattet.

§ 26. Oppløsning av TINE og fordeling av
formue

§ 26 Oppløsning av TINE og fordeling av
formue

Beslutning om oppløsning kan skje i ordinært
eller ekstraordinært årsmøte.

Beslutning om oppløsning kan skje i ordinært
eller ekstraordinært årsmøte.

Før saken tas opp til behandling i årsmøtet skal
forslaget forelegges produsentlagene til
uttalelse.

Før saken tas opp til behandling i årsmøtet skal
forslaget forelegges produsentlagene til
uttalelse.

For gyldig vedtak om oppløsning kreves at
antall stemmer for oppløsning er minst 2/3 av
samtlige innkalte årsmøtedeltakere med
stemmerett. Dersom dette kravet ikke er
oppfylt, skal saken tas opp på nytt årsmøte
innen 2 måneder etter første gangs behandling.

For gyldig vedtak om oppløsning kreves at antall
stemmer for oppløsning er minst 2/3 av
samtlige innkalte årsmøtedeltakere med
stemmerett. Dersom dette kravet ikke er
oppfylt, skal saken tas opp på nytt årsmøte
innen 2 måneder etter første gangs behandling.

Ved annen gangs behandling i årsmøtet kreves
for gyldig vedtak om oppløsning at 2/3 av de
som møter på årsmøtet, stemmer for

Ved annen gangs behandling i årsmøtet kreves
for gyldig vedtak om oppløsning at 2/3 av de
som møter på årsmøtet, stemmer for
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oppløsning.

oppløsning.

Det årsmøtet som fatter endelig vedtak om
oppløsning, velger avviklingsstyre.

Det årsmøtet som fatter endelig vedtak om
oppløsning, velger avviklingsstyre.

Ved oppløsning av TINE dekkes først
kreditorenes krav, deretter utbetales
andelskapitalen. Gjenværende formue fordeles
på de som har vært medlem i løpet av de siste
10 år før oppløsning i forhold til levert
melkemengde til TINE i samme periode. For
medlemmer som deltar i samdrifter skjer
utbetalingen gjennom den samdriften
medlemmet er en del av.

Ved oppløsning av TINE dekkes først
kreditorenes krav, deretter utbetales
andelskapitalen. Gjenværende formue fordeles
på de som har vært medlem i løpet av de siste
10 år før oppløsning i forhold til levert
melkemengde til TINE i samme periode. For
medlemmer som deltar i samdrifter skjer
utbetalingen gjennom den samdriften
medlemmet er en del av.
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A. ARBEIDSBESKRIVELSE FOR
REGIONSTYRENE I TINE SA

A ARBEIDSBESKRIVELSE FOR
EIERUTVALGENE I TINE SA

Regionstyret er et vedtektsfestet organ som i
henhold til vedtektene har gitte oppgaver (jf. §
13). Fra vedtektene nevnes her følgende:
"Gjennom sitt arbeid skal regionstyret være
pådriver for god drift og markedsbetjening, og
bidra til best mulig økonomisk resultat for TINE
og TINEs medlemmer. Regionstyret skal
arbeide for aktivt eierskap og åpen og god
kommunikasjon med TINEs medlemmer i
regionen.”

1 Oppgaver

Videre skal regionstyret være et bindeledd
mellom produsentlagene og medlemmene i
regionen på den ene side og administrerende
direktør og styret på den andre. Regionstyret
skal bidra til god samhandling og forståing
basert på god innsikt i TINEs virksomhet og
nærhet til medlemmenes situasjon.

De seks eierområdene har hvert sitt eierutvalg.
Eierutvalget skal være et bindeledd mellom
produsentlagene og medlemmene i eierområdet
på den ene side og administrerende direktør og
styret på den andre. Eierutvalget skal bidra til
god samhandling og forståelse basert på god
innsikt i TINEs virksomhet og nærhet til
medlemmenes situasjon.

Utover de vedtektsfestede oppgavene skal
regionstyrene følge opp regionale saker og
planer som vedtas i TINEs eier- og
forretningsorganisasjon. Regionstyrene skal
behandle saker som blir delegert fra styret.
Regionstyret skal bidra som skolerings- og
rekrutteringsarena for tillitsvalgte.

Eierutvalgene er et vedtektsfestet organ som i
henhold til vedtektene har gitte oppgaver (jf.
§ 13.2).

Oppgavene er justert i tråd med formuleringene
på dette punktet i vedtektene.
Vedtektskomiteen foreslår at det etableres seks
eierområder.

Utover de vedtektsfestede oppgavene skal
eierutvalgene følge opp saker og planer som
vedtas i TINEs eier- og forretningsorganisasjon.
Eierutvalgene skal behandle saker som blir
delegert fra styret.
Eierutvalgene skal bidra som skolerings- og
rekrutteringsarena for tillitsvalgte.
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1. Regionstyrets oppgaver:

Eierutvalgenes arbeidsoppgaver:

a) Delta i driften av eierorganisasjonen i
regionen; produsentlag og regionmøtet
 Delta i planlegging og gjennomføring av
vedtektsfesta møter
 Bidra til oppslutning og aktivitet i
produsentlagene
 Vurdere produsentlagsstrukturen i
samråd med aktuelle produsentlag og
vedta endringer.
 Delta i høringsprosesser i TINE,
samordne og avgi uttalelser med mer
 Delta i opplæringen av tillitsvalgte i
regionen

a. Delta i og utvikle driften av
eierorganisasjonen i eierområdet;
 Delta i planlegging og gjennomføring av
vedtektsfesta møter
 Bidra til oppslutning og aktivitet i
produsentlagene
 Vurdere produsentlagsstrukturen i
samråd med aktuelle produsentlag og
vedta endringer.
 Avholde ledermøte for
produsentlagslederne etter behov, og
minst 1 gang årlig
 Delta og være en pådriver i opplæringen
av tillitsvalgte i eierområdet
 Fordele årsmøteutsendinger mellom
produsentlagene i hvert område med
sikte på å gi flest mulig produsentlag
representasjon på årsmøtet. Utsending
kan tildeles enkeltlag, eller til flere
nærliggende lag i valgsamarbeid. Særlig
store produsentlag kan tildeles to
utsendinger.
 Bidra til å sikre råstofftilgang

Regionstyret kan opprette områdeutvalg eller
andre kontaktfora innen regionen og fastsette
instruks for disse.
b) Ta initiativ til forbedring i drift og
markedsbetjening i regionen
 Få innsikt i og bli orientert om TINE SA
sin økonomi, drift og utfordringer
 Være involvert i arbeidet med driftsog investeringsbudsjett.
 Følge med i driftsresultater gjennom
regnskapsoversikter og
produksjonsrapporter og andre
aktuelle måltall
 Følge med i markedsresultater
gjennom aktuelle rapporter
 Bidra til å sikre råstofftilgang

Oppgavene er her justert slik at eierutvalgene
ikke har noen deltakelse i drift og
markedsforhold. De skal dog får informasjon og
kunne være formidler, men ikke være en part
som skal engasjere seg i driften.
Høringsprosesser er tenkt å gå direkte fra
sentralt hold til produsentlagene. Eierutvalgene
blir ikke et eget ledd, men blir orientert og
budskapsformidler.
Eierutvalgene skal avholde ledermøte for
produsentlagslederne etter behov, og minst 1
gang årlig.
En av eierutvalgets viktigste oppgaver blir å
fordele eierområdets årsmøteutsendinger
mellom produsentlagene. Det er foreslått at det
skal legges føringer for at flest mulig
produsentlag skal være representert på møtet,
samtidig som det åpnes for at særlig store lag
kan tildeles to utsendinger.

c) Behandle eller gi råd i saker som
regionstyret får framlagt og som kan avklares
regionalt.
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d) Delta i politisk arbeid; informasjons- og
lobbyvirksomhet i samsvar med mål og
strategier
 Møte politikere på lokalt og regionalt
nivå
 Arbeide overfor opinionen regionalt med
informasjon knyttet TINE og TINEs eiere

b. Delta i politisk arbeid; informasjons- og
lobbyvirksomhet i samsvar med mål og
strategier;
 Møte politikere på lokalt og fylkesnivå
 Arbeide overfor opinionen i eget område
med informasjon knyttet til TINE og
TINEs eiere

e) Representere og delta i samarbeid med
forskjellige myndigheter og organisasjoner i
regionen, på fylkesnivå og på lokalt nivå.

c. Representere og delta i samarbeid med
forskjellige myndigheter og organisasjoner i
eget eierområde på fylkesnivå og på lokalt
nivå.

f) Ta opp og bringe saker inn for videre
behandling av administrerende direktør eller
styret.

d. Ta opp og bringe saker inn for aktuelle
myndigheter og organisasjoner regionalt, på
fylkesnivå og på lokalt nivå.

2. Vedtatt

2 Vedtatt

Denne arbeidsbeskrivelsen for regionstyrene i
TINE SA er i henhold til vedtektene og er
utarbeidet og vedtatt av styret i TINE SA.

Denne arbeidsbeskrivelsen for eierutvalgene i
TINE SA er i henhold til vedtektene og er
utarbeidet og vedtatt av styret i TINE SA.

Nytt punkt d er slått sammen av punkt e og f i
eksisterende vedtekter.

Endret i tråd med endringene i organisasjonen.
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B. ARBEIDSBESKRIVELSE FOR
PRODUSENTLAGENE I TINE SA

B ARBEIDSBESKRIVELSE FOR
PRODUSENTLAGENE I TINE SA

Produsentlaget er et vedtektsfestet organ i
TINE SA som i henhold til vedtektene har
gitte oppgaver (jf. § 11 ).

Produsentlaget er et vedtektsfestet organ i TINE
SA som i henhold til vedtektene har gitte
oppgaver (jf. § 11 ).

Det er organisasjonens grunnenhet hvor
hovedformålet er å engasjere og involvere
alle medlemmer i saker som er av interesse
for melkeprodusentene, melkeproduksjonen,
foredling, omsetning og markedsføring av
melk og melkeprodukter.

Det er organisasjonens grunnenhet hvor
hovedformålet er å engasjere og involvere alle
medlemmer i saker som er av interesse for
melkeprodusentene, melkeproduksjonen,
foredling, omsetning og markedsføring av melk og
melkeprodukter.

Produsentlaget er medlemsenheten både for
TINE SA og GENO SA.

Produsentlaget er medlemsenheten både for TINE
SA og GENO SA.

1 Inndeling og medlemmer

1 Inndeling og medlemmer

Produsentlaget dekker et naturlig område slik
at det på en best mulig måte kan fungere
både organisatorisk og faglig/sosialt. Det er
regionstyret som fastsetter lagets grenser.

Produsentlaget dekker et naturlig område slik at
det på en best mulig måte kan fungere både
organisatorisk og faglig/sosialt. Det er eierutvalget
som fastsetter lagets grenser.

Alle TINE SAs medlemmer innenfor lagets
grenser, er med i laget og kan møte på lagets
møter og representere laget videre i
organisasjonen i henhold til TINE SAs
vedtekter.

Alle TINE SAs medlemmer innenfor lagets grenser,
er med i laget og kan møte på lagets møter og
representere laget videre i organisasjonen i
henhold til TINE SAs vedtekter.

2 Arbeidsutvalg

2 Arbeidsutvalg

Arbeidet i produsentlaget ledes av et
arbeidsutvalg på 3-5 (normalt 3)
medlemmer, valgt i henhold til vedtektene.

Arbeidet i produsentlaget ledes av et
arbeidsutvalg på 3 medlemmer. Ved
sammenslåing av lag kan det være 5 medlemmer
i en overgangsperiode på inntil 3 år, valgt i

Det er foreslått at arbeidsutvalgene skal bestå
av 3 medlemmer, men at det i en
overgangsperiode ved sammenslåing av lag,
kan være 5 medlemmer.
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henhold til vedtektene.
Det bør være minst en av hvert kjønn i
arbeidsutvalget.

Det bør være minst en av hvert kjønn i
arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget skal sørge for at det holdes
minst 2 møter i produsentlaget for året,
hvorav ett i forkant av regionmøtet og TINE
SAs årsmøte.

Arbeidsutvalget skal sørge for at det holdes minst
2 møter i produsentlaget for året, hvorav ett i
forkant av TINE SAs årsmøte.

TINEs administrasjon holder sekretariat for
produsentlaget.

TINEs administrasjon holder sekretariat for
produsentlaget.

Sekretæren skal:
 Møte i arbeidsutvalget etter behov
 Forberede saker for arbeidsutvalget i
samråd med lederen
 Føre protokoll, holde arkiv og sørge for
andre kontortjenester for arbeidsutvalget
 Fremme forslag på medlemsrettede
tjenester
 Delta i tilretteleggingen og
gjennomføringen av medlemsmøter i
produsentlaget

Sekretæren skal:
 Møte i arbeidsutvalget etter behov
 Forberede saker for arbeidsutvalget i samråd
med lederen
 Føre protokoll, holde arkiv og sørge for andre
kontortjenester for arbeidsutvalget
 Fremme forslag på medlemsrettede tjenester
 Delta i tilretteleggingen og gjennomføringen
av medlemsmøter i produsentlaget

3 Årssamlingen i produsentlaget

3 Årssamlingen i produsentlaget

I henhold til vedtektene skal det før
regionmøtet og årsmøtet i TINE SA holdes
årssamling i produsentlaget. Årssamlingen
skal innkalles og ledes i samsvar med
vedtektene. Med møteinnkalling skal det følge
sakliste, oversikt over hvem som er på valg
og eventuelle andre sakspapirer herunder
innstillinger fra lokal valgkomite, og ev.
regional og sentral valgkomite.

I henhold til vedtektene skal det før årsmøtet i
TINE SA holdes årssamling i produsentlaget.
Årssamlingen skal innkalles og ledes i samsvar
med vedtektene. Med møteinnkalling skal det
følge sakliste, oversikt over hvem som er på valg
og eventuelle andre sakspapirer herunder
innstillinger fra lokal valgkomite og sentral
valgkomite.

Henvisningen til regionmøtet er fjernet.

Henvisningen til regionmøtet er fjernet.

Henvisningen til regional valgkomite er fjernet.
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Det er naturlig at årsmøteutsendingen for
produsentlaget møter på årssamlingene der
flere produsentlag er i valgsamarbeid.

Det er naturlig at årsmøteutsendingen for
produsentlaget møter på årssamlingene der flere
produsentlag er i valgsamarbeid.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på
årssamlingen, må være innkommet skriftlig til
arbeidsutvalget i så god tid at det kan komme
med i innkallingen. Framlegg som står i
direkte forbindelse med saker som er til
behandling, kan legges fram og avgjøres på
møtet.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på
årssamlingen, må være innkommet skriftlig til
arbeidsutvalget i så god tid at det kan komme
med i innkallingen. Framlegg som står i direkte
forbindelse med saker som er til behandling, kan
legges fram og avgjøres på møtet.

4 Valg

4 Valg

Det vises til vedtektene ( § 4.1, § 4.2, § 4.4,
§ 23) når det gjelder valgbarhet, hvilke valg
som skal foretas, og stemmeregler for disse.
Valg av leder i arbeidsutvalget i
produsentlaget skal skje skriftlig.

Det vises til vedtektene (§§ 4 og 23) når det
gjelder valgbarhet, hvilke valg som skal foretas,
og stemmeregler for disse. Valg av
produsentlagsleder skal skje skriftlig.

Forenkling ved en felles henvisning til § 4.

Det vises også til instrukser for lokal og
regional valgkomite.

Det vises også til instrukser for lokal valgkomite.

Henvisningen til regional valgkomite er fjernet.

5 Møte- og talerett for andre

5 Møte- og talerett for andre

Medlemmer i styret, rådet og representanter
for TINEs administrasjon har møte- og
talerett i årssamlingen.

Medlemmer i styret, rådet og representanter for
TINEs administrasjon har møte- og talerett i
årssamlingen.

Dersom andre samarbeidende lag og
organisasjoner møter, har også deres
representanter møte- og talerett.

Dersom andre samarbeidende lag og
organisasjoner møter, har også deres
representanter møte- og talerett.

6 Melding til TINE SA

6 Melding til TINE SA

Lederen i arbeidsutvalget skal innen 3 dager
etter årssamlingen i produsentlaget sørge for

Produsentlagsleder skal innen 3 dager etter
årssamlingen i produsentlaget sørge for at det blir

Leder i arbeidsutvalget er konsekvent omtalt
som produsentlagsleder.

Leder i arbeidsutvalget er konsekvent omtalt
som produsentlagsleder.
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at det blir sendt protokoll til administrasjonen
i den regionen produsentlaget sogner til.
Protokollen skal bl. a. inneholde oversikt over
de valg og vedtak som framgår av saklisten.
Videre skal det framgå om produsentlaget har
gjort andre vedtak eller uttalelser. Regionen
skal lage en oppsummering og videresende
den til TINE SAs konsernledelse, samt bidra
til at den blir framlagt for regionmøtet.

sendt protokoll til administrasjonen. Protokollen
skal inneholde oversikt over de valg og vedtak
som framgår av saklisten. Videre skal det framgå
om produsentlaget har gjort andre vedtak eller
uttalelser.

Det skal løpende sendes referater/ protokoller
til administrasjonen i regionen fra andre
møter i produsentlagene og arbeidsutvalgene.

Protokoller skal arkiveres i de gjeldende databaser
eller arkiv.

7 Aktivitetsplan og budsjett

7 Aktivitetsplan og budsjett

Arbeidsutvalget skal årlig legge fram utkast til
aktivitetsplan til behandling i års-samlingen.

Arbeidsutvalget skal årlig legge fram utkast til
aktivitetsplan til behandling i års-samlingen.

Aktivitetsplanen kan omfatte faglige,
organisatoriske og sosiale aktiviteter.
Aktivitetsplanen må samordnes med TINEs
administrasjon. På samme måte må det tas
hensyn til og koordineres med andre lag og
organisasjoner i området.
Aktivitetsplan må utarbeides innenfor de
ressursrammer som er gitt av styret.

Aktivitetsplanen kan omfatte faglige,
organisatoriske og sosiale aktiviteter.
Aktivitetsplanen må samordnes med TINEs
administrasjon. På samme måte må det tas
hensyn til og koordineres med andre lag og
organisasjoner i området.
Aktivitetsplan må utarbeides innenfor de
ressursrammer som er gitt av styret.

8 Aktuelle oppgaver for produsentlagene

8 Aktuelle oppgaver for produsentlagene

Utover de vedtektsfestede oppgaver og de
saker som vedtas av styret gjennom løpende
arbeid og årlige handlingsplaner, bør
produsentlaget selv i stor grad avgjøre hvilke
saker det vil arbeide med.

Utover de vedtektsfestede oppgaver og de
saker som vedtas av styret gjennom løpende
arbeid og årlige handlingsplaner, bør
produsentlaget selv i stor grad avgjøre hvilke
saker det vil arbeide med.

Som eksempler kan nevnes:

Som eksempler kan nevnes:

Protokollen skal sendes til sentral
administrasjon, ikke regional.
Oppgaven med oppsummering fjernes.

Protokoller skal ikke sendes inn, men lagres i
arbeidsutvalgets arkiv.
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a) Være kontaktorgan mot regionen
b) Være kontaktorgan og
representere overfor andre
organisasjoner og lag
c) Samordne medlemsaktiviteter og
medlemstjenester med andre
organisasjoner og lag som det er
naturlig å samarbeide med
d) Ta lokale initiativ overfor
medlemmene
e) Representere melkeprodusentene
ved lokale aktiviteter og
tilstelninger
f) Være kommunikasjonskanal
mellom medlem, region,
administrasjon og styre
g) Være kontaktledd mot TINEs
administrasjon
h) Rekruttere og skolere tillitsvalgte
i) Arrangere faglige og sosiale
aktiviteter

a) Være kontaktorgan mot eierområdet
b) Være høringsorgan
c) Være kontaktorgan og
representere overfor andre
organisasjoner og lag
d) Samordne medlemsaktiviteter og
medlemstjenester med andre
organisasjoner og lag som det er
naturlig å samarbeide med
e) Ta lokale initiativ overfor
medlemmene
f) Representere melkeprodusentene
ved lokale aktiviteter og
tilstelninger
g) Være kommunikasjonskanal mellom
medlem, eierområde,
administrasjon og styre
h) Være kontaktledd mot TINEs
administrasjon
i) Rekruttere og skolere tillitsvalgte
j) Arrangere faglige og sosiale
aktiviteter

9 Vedtatt

9 Vedtatt

Denne arbeidsbeskrivelsen for produsentlag i
TINE SA er i henhold til vedtektene, og
utarbeidet og vedtatt av styret i TINE SA.

Denne arbeidsbeskrivelsen for produsentlag i TINE
SA er i henhold til vedtektene, og utarbeidet og
vedtatt av styret i TINE SA.

Tilpasset ny organisasjon. Region er byttet ut
med eierområde.

Tilpasset ny organisasjon. Region er byttet ut
med eierområde.
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C. INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN
1
2

1.
Kontrollkomiteen er årsmøtets organ – jf.
vedtektene § 20. Den er ansvarlig overfor
årsmøtet og skal minst en gang årlig legge
frem beretning.

C INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN
3
4

1 Organisering
Kontrollkomiteen er et organ i TINE underlagt
årsmøtet, jf. vedtektene § 20.

Instruks for kontrollkomiteen er foreslått endret i
tråd med de endringer som er foreslått i
vedtektene § 20.
Pkt. 1 er presisert til å kun omhandle
kontrollkomiteens organisering.

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer
valgt i overensstemmelse med vedtektene (jf.
§ 14.4).
2.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med
virksomheten til TINE og påse at TINE følger
lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak
truffet av organene i TINE. Kontrollkomiteen
skal påse at virksomheten i hele konsernet
drives på en hensiktsmessig og betryggende
måte, herunder føre tilsyn med TINE sin
eierstyring av datterselskapene.
Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i
foretaket til behandling.

2 Oppgaver
 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med
virksomheten til TINE, herunder om denne
drives i samsvar med foretakets vedtekter og
de vedtak som fattes av årsmøtet og styret.


Kontrollkomiteen skal videre hvert år foreta
et nærmere tilsyn av minst ett av konsernets
virksomhetsområder, herunder om
dette/disse drives i samsvar med vedtak som
er fattet av foretakets øvrige organer.



Kontrollkomiteen står forøvrig fritt til å foreta
slikt tilsyn eller slik kontroll som
kontrollkomiteen selv anser nødvendig eller
ønskelig for å ivareta eiernes interesser.





Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at
foretakets revisjon skjer på en betryggende
måte, og innenfor de rammer som følger av
lovgivningen.

Pkt. 2 er endret slik at det inneholder en
uttømmende liste over alle kontrollkomiteens
oppgaver.
Den foreslåtte presiseringen av kontrollkomiteens
mandat finnes i første kulepunkt.

I annet kulepunkt er kontrollkomiteen gitt i
oppgave å foreta et nærmere tilsyn med ett av

Tredje kulepunkt understreker kontrollkomiteens
uavhengighet

Kontrollkomiteen skal gi innstilling ved valg
av revisor.
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3.
Kontrollkomiteen skal ha møte minst to
ganger i året og oftere om ett av
medlemmene krever det. Leder innkaller til
møte. For å bli orientert om spesielle saker
kan kontrollkomiteen om nødvendig innkalle
styreleder, administrerende direktør, andre
ansatte, revisor eller andre fagpersoner.

Kontrollkomiteen skal ved driftsårets slutt
foreta en kritisk gjennomgåelse av styrets
forslag til årsrapport.

Fjerde til sjette kulepunkt er oppgaver som
tidligere sto i egne punkter.

3 Møter
Kontrollkomiteen skal ha møte minst to ganger i
året og oftere om ett av medlemmene krever det.
Leder innkaller til møte.
Kontrollkomiteen kan møte som observatør i
rådet.

Punkt 3 er forenklet. Kontrollkomiteens myndighet
til å innhente informasjon og opplysninger fra
hvem som helst fremgår av vedtektene og er
derfor fjernet fra instruksen.

4 Protokoll
Kontrollkomiteens leder fører protokoll fra alle
møter. Protokollen skal underskrives av komiteens
medlemmer etter hvert møte, og kopi skal
oversendes til styrets leder og til rådets ordfører.

Punkt 4 er forenklet og presisert slik at protokoll
fra kontrollkomiteens møter ikke oversendes
revisor da revisor er en utenforstående som ikke
uten videre bør ha tilgang til kontrollkomiteens
arbeid.

Kontrollkomiteen kan møte som observatør i
rådet.

4.
Kontrollkomiteen fører protokoll som
underskrives etter hvert møte. Utskrift av
protokollen oversendes etter hvert møte til
styrets leder, ordfører samt revisor.
5.
Kontrollkomiteen kan alltid kreve å få
fremlagt protokollene og dokumentene til
TINE og kan kreve at tillitsvalgte og ansatte
gir de opplysningene som komiteen mener er
nødvendige for at den skal kunne utføre
vervet.

Innholdet i dette punktet fremkommer av punkter
ovenfor eller av vedtektene.

6.
Kontrollkomiteen påser at revisjonen skjer
betryggende innen de rammer lovgivningen
setter og i overensstemmelse med eventuell
instruks fra årsmøtet.

Innholdet i dette punktet fremkommer av punkter
ovenfor eller av vedtektene.
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Kontrollkomiteen gir innstilling ved valg av
revisor.
7.
Kontrollkomiteen skal ved driftsårets slutt
foreta en kritisk gjennomgåelse av styrets
forslag til årsrapport.

Innholdet i dette punktet fremkommer av punkter
ovenfor eller av vedtektene.

I sin beretning til årsmøtet redegjør
kontrollkomiteen for sine vurderinger.
8.
Kontrollkomiteen legger frem beretning for
årsmøtet, slik som nevnt under pkt. 1 og 7.
Rådets ordfører kan for øvrig fremme saker
for årsmøtet som kontrollkomiteen har
behandlet, dersom særlige forhold skulle tilsi
det.

Innholdet i dette punktet fremkommer av punkter
ovenfor eller av vedtektene.

9.
Kontrollkomiteen skal, bortsett fra å gi
opplysninger til årsmøtet, bevare taushet om
slike forhold den i sin virksomhet får
kjennskap til.

5 Rapportering og taushet
Kontrollkomiteen skal, bortsett fra å gi sin rapport
til årsmøtet og kopi av referater til styrets leder
og rådets ordfører, bevare taushet om slike
forhold den i sin virksomhet får kjennskap til.

10.
Denne instruksen for kontrollkomiteen i TINE
er i henhold til vedtektene og utarbeidet og
vedtatt av årsmøtet i TINE.

6 Vedtatt
Denne instruksen for kontrollkomiteen i TINE er i
henhold til vedtektene og utarbeidet og vedtatt av
årsmøtet i TINE.

Dette punktet er presisert for å unngå konflikt
mellom rapporteringsplikten og taushetsplikten.
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D. RETNINGSLINJER FOR REGIONMØTET

Regionmøtet utgår som vedtektsfestet organ.

1. Regionmøtet
Regionmøtet er et vedtektsfestet organ i TINE
SA (jf. § 12) som i henhold til vedtektene har
gitte oppgaver. Det skal være et
koordinerende organ for produsentlagene i
regionen, samt bidra til at kontakten mellom
medlemsorganisasjonen og den
forretningsmessige drift av TINE SA og
regionen, blir så god som mulig. Regionmøtet
har videre oppgaver knyttet til valg.
Regionmøtet skal møtes minst en gang i året,
men kan etter innkallelse fra styreleder i
TINE SA ha hyppigere møter.
2. Inndeling og sammensetning
Regionen dekker et naturlig geografisk
område fastsatt av årsmøtet.
Regionmøtet består av alle
produsentlagslederne, og andre eiervalgte
årsmøteutsendinger, med unntak av styreog rådsmedlemmer. Produsentlag med mer
enn 75 medlemmer, deltar i tillegg med
nestleder i produsentlaget.
Andre medlemmer i arbeidsutvalget kan møte
som varautsendinger for produsentlagsledere
og/eller nestledere.
Styret, rådets ordfører, regionstyret og
representanter fra TINEs administrasjon, har
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møte- og talerett. Regional valgkomite har
møterett i regionmøtet, og talerett i saker
som angår deres arbeid, men ikke
stemmerett.
3. Oppgaver
Regionmøtet skal løpende være opptatt av
foredling, omsetning og medlemsforhold
knyttet til eget område og for TINE SA.
Regionmøtet skal også drøfte saker som er av
betydning for GENO.
Regionmøtet skal vedta retningslinjer for valg
av utsendinger til årsmøtet i TINE SA, fordele
årsmøteutsendingene mellom
produsentlagene.
Regionmøtet skal også drøfte årsmelding og
regnskap for TINE SA.
Regionmøtet skal videre foreta valg og
innstillinger i samsvar med punkt 4 i denne
retningslinjen.
Regionmøtet skal også fungere som
høringsinstans og arena for å drøfte TINE SAs
framtidige utfordringer.
4. Valg
Regionmøtet skal i henhold til vedtektene §
12.4 foreta innstillinger av:
 Medlemmer og varamedlemmer i
nummerrekkefølge til rådet
 Leder og nestleder i regionstyret.
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Avstemningene skal være skriftlige.
Regionmøtet skal i henhold til vedtektene §
12.4 foreta valg av:

Møteleder og stedfortreder for neste års
regionmøte(r), blant eiervalgte
rådsmedlemmer fra regionen
 Medlem(mer) og varamedlem(mer) i
nummerrekkefølge i regional valgkomite
 Leder og nestleder i regional valgkomite
 Utsendinger og varautsendinger til
GENOs årsmøter.
Regionmøtet skal i henhold til vedtektene §
12.4 foreta innstillinger av:
 Medlem og personlig varamedlem fra
regionen til sentral valgkomite
Valg og innstillinger skal være forberedt av
den regionale valgkomiteen (§ 12.3).
Det henvises forøvrig til § 4.1, § 4.2, § 4.4, §
12.4 og § 23 i TINE SAs vedtekter når det
gjelder valgbarhet, hvilke valg som skal
foretas og stemmeregler.
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E. INSTRUKS FOR SENTRAL VALGKOMITE
1. Valg av valgkomite/mandat:
I vedtektene § 19 heter det:
”TINE skal ha en sentral valgkomite på 8
medlemmer med varamedlemmer som velges
av årsmøtet.
Det skal være ett medlem valgt fra hver region
og 3 valgt uavhengig av region. Sentral
valgkomite skal maksimalt ha 2 medlemmer fra
samme region.

D INSTRUKS FOR SENTRAL VALGKOMITE
1 Valg av valgkomite/mandat:
TINE skal ha en sentral valgkomite jf.
vedtektene § 19
Det skal sikres geografisk spredning ved at alle
eierområder skal være representert med minst
ett medlem.

I stedet for å gjenta sitat fra vedtektene ,
henvises det til den aktuelle paragrafen .
Alle innstillinger på valg i årsmøte er flyttet til
sentral valgkomite. Innstillinger foretatt i rådet
og regionmøter er fjernet fra instruks for sentral
valgkomite

Medlemmer i valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

Hvert regionmøte innstiller på ett medlem med
personlig varamedlem.
Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på 3
medlemmer og 1 varamedlem.
Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på leder
og nestleder.
Medlemmer i komiteen velges for 3 år,
varamedlemmer velges for 1 år. Leder og
nestleder velges blant valgkomiteens
medlemmer for 1 år.
Hvert år går henholdsvis 3, 3 og 2 medlemmer
ut, første og annen gang 3 ved loddtrekning.
Medlemmer i valgkomiteen kan ikke
gjenvelges.
Medlemmer og varamedlemmer i styret og
kontrollkomiteen, og ordfører og varaordfører i
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rådet, kan ikke være medlem i den sentrale
valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling skal sendes med
innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter
instruks for valgkomiteen.»
2. Valgkomiteens oppgaver

2 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal legge fram forslag for
årsmøtet til:

Valgkomiteen skal legge fram forslag for
årsmøtet til:









Styreleder – funksjonstid 1 år. Velges ved
særskilt valg blant TINEs medlemmer.
Styrets nestleder – funksjonstid 1 år.
Velges ved særskilt valg blant TINEs
medlemmer.
Medlemmer av styret. Styret består av 14
medlemmer, hvorav 10 velges av
årsmøtet. Det skal velges 2 årsmøtevalgte
styremedlemmer fra hver region (inklusive
styrets leder og nestleder). De 8 ordinære
årsmøtevalgte styremedlemmer har 2 års
funksjonstid.
Varamedlemmer av styret. Funksjonstiden
er 1 år. Det velges 3 varamedlemmer i
nummerrekkefølge.

Ordfører i rådet. Funksjonstiden er 1 år.
Velges blant de årsmøtevalgte







Styreleder – funksjonstid 1 år. Velges ved
særskilt valg blant TINEs medlemmer.
Styrets nestleder – funksjonstid 1 år.
Velges ved særskilt valg blant TINEs
medlemmer.
Medlemmer av styret. Styret består av 14
medlemmer, hvorav 10 velges av
årsmøtet. De 8 ordinære årsmøtevalgte
styremedlemmer har 2 års funksjonstid.

Varamedlemmer av styret. Funksjonstiden
er 1 år. Det velges 3 varamedlemmer i
nummerrekkefølge.
Eiervalgte medlemmer av rådet.
Funksjonstiden er 2 år. Hvert år velges
halvparten av de eiervalgte
rådsmedlemmene fra hvert eierområde,
første gang ved loddtrekning.
Varamedlemmer for de eiervalgte
rådsmedlemmene i nummerrekkefølge pr.
eierområde. Funksjonstid 1 år.
 Ordfører i rådet. Funksjonstiden er 1 år.
Velges blant de årsmøtevalgte

Styremedlemmer fra hver region fjernet som
følge av endringen av organisasjonen.

Siden regionmøtet er borte, er oppgaven med å
innstille på rådsmedlemmer tillagt sentral
valgkomite
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rådsmedlemmer.
Varaordfører i rådet. Funksjonstiden er 1
år. Velges blant de årsmøtevalgte
rådsmedlemmer.














Medlemmer av kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer.
Hvert medlem har en funksjonstid på 3 år,
og hvert år skal det velges ett medlem
blant TINEs medlemmer.
Varamedlemmer av kontrollkomiteen.
Hvert år skal det velges 2 varamedlemmer
i nummerrekkefølge blant TINEs
medlemmer.
Leder av kontrollkomiteen. Funksjonstiden
er 1 år. Velges blant kontrollkomiteens
medlemmer
Nestleder av kontrollkomiteen.
Funksjonstiden er 1 år. Velges blant
kontrollkomiteens medlemmer.

Sentral valgkomite skal fremme forslag til
godtgjørelse for styret, rådets ordfører,
kontrollkomiteens leder og medlemmer, leder
og medlemmer i produsentlagenes
arbeidsutvalg, regionstyrene og andre
tillitsvalgte i TINE SA.








rådsmedlemmer.
Varaordfører i rådet. Funksjonstiden er 1
år. Velges blant de årsmøtevalgte
rådsmedlemmer.
Medlemmer av sentral valgkomite.
Funksjonstiden er 3 år
3 varamedlemmer i nummerrekkefølge til
sentral valgkomite.
Funksjonstiden er 1 år
Leder av sentral valgkomite
Funksjonstid er 1 år
Nestleder av sentral valgkomite
Funksjonstiden er 1 år
Medlemmer av kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer.
Hvert medlem har en funksjonstid på 3 år,
og hvert år skal det velges ett medlem
blant TINEs medlemmer.
Varamedlemmer av kontrollkomiteen.
Hvert år skal det velges 2 varamedlemmer
i nummerrekkefølge blant TINEs
medlemmer.
Leder av kontrollkomiteen. Funksjonstiden
er 1 år. Velges blant kontrollkomiteens
medlemmer
Nestleder av kontrollkomiteen.
Funksjonstiden er 1 år. Velges blant
kontrollkomiteens medlemmer.

Sentral valgkomite skal fremme forslag til
godtgjørelse for:
 styret,
 ansatte og eiervalgte rådsmedlemmer,
 rådets ordfører,
 ledere av eierutvalgene,
 kontrollkomiteens leder og medlemmer,
 leder og medlemmer i produsentlagenes

Det er foreslått at sentral valgkomite skal
fremme forslag på medlemmer og
varamedlemmer i sentral valgkomite. Samt
leder og nestleder i sentral valgkomite.
Det er personlige varamedlemmer som har
samme funksjonstid som medlemmet.

Regionstyremedlemmer blir borte, men rådet får
noe av den funksjonen. Derfor foreslås det at
sentral valgkomite vurderer godtgjørelse til
rådet. Ledere av eierutvalg bør også vurderes
med fast godtgjørelse
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Ordfører fremmer forslag til godtgjøring av
sentral valgkomite.

arbeidsutvalg,
andre tillitsvalgte i TINE SA.

Ordfører fremmer forslag til godtgjøring av
sentral valgkomite.

3. Valgkomiteens arbeid

3 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal fremme forslag på
kandidater til alle tillitsverv i tråd med punkt 2 i
denne instruks. Den skal forvisse seg om at de
foreslåtte kandidatene er valgbare, og
undersøke om de er villige til å motta tillitsverv.

Valgkomiteen skal fremme forslag på
kandidater til alle tillitsverv i tråd med punkt 2 i
denne instruks. Den skal forvisse seg om at de
foreslåtte kandidatene er valgbare, og
undersøke om de er villige til å motta tillitsverv.
Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om
relevant kompetanse hos de foreslåtte
kandidater, ta hensyn til geografisk fordeling og
legge et helhetssyn til grunn for sitt arbeid,
herunder tilfredsstillende representasjon fra
begge kjønn.

I styret skal det være minst 40 % av hvert
kjønn. Ved valg av varamedlemmer skal begge
kjønn være representert i samsvar med
samvirkeloven.

Rekkefølgen på andre og tredje ledd er byttet.
Denne endringen gir sentral valgkomite en
spesifikk føring om at de også skal ta hensyn til
den geografiske fordelingen ved vurdering av
mulige kandidater

I styret skal det være minst 40 % av hvert
kjønn. Ved valg av varamedlemmer skal begge
kjønn være representert.

Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om
relevant kompetanse hos de foreslåtte
kandidater, og legge et helhetssyn til grunn for
sitt arbeid, herunder tilfredsstillende
representasjon fra begge kjønn.
Den sentrale valgkomite skal påse at arbeidet i
sentral og regional valgkomite blir samordnet.
Valgkomiteen kan bruke ekstern kompetanse
som støtte for sitt arbeid.

Fjernet som følge av at regional valgkomite
opphører.
Valgkomiteen kan bruke ekstern kompetanse
som støtte for sitt arbeid.
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Valgkomiteen møter på årsmøtet, og komiteens
leder legger fram innstillingen. Hvert av
valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre
rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen har plikt
til å besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.

Valgkomiteen møter på årsmøtet, og komiteens
leder legger fram innstillingen. Hvert av
valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre
rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen har plikt
til å besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.

Dersom valgkomiteens innstilling ikke er
enstemmig, skal dette framkomme med
angivelse av stemmetall og hvem av
valgkomiteens medlemmer som støtter hvilken
kandidat.

Dersom valgkomiteens innstilling ikke er
enstemmig, skal dette framkomme med
angivelse av stemmetall og hvem av
valgkomiteens medlemmer som støtter hvilken
kandidat.

Den sentrale valgkomiteen kan møte som
observatører i rådet.

Den sentrale valgkomiteen kan møte som
observatører i rådet og
produsentlagsledermøter i eierområdene.

Administrasjonen i TINE SA stiller sekretariat til
disposisjon for komiteen i den utstrekning
komiteen ønsker det.

Administrasjonen i TINE SA stiller sekretariat til
disposisjon for komiteen i den utstrekning
komiteen ønsker det.

4. Vedtatt

4 Vedtatt

Denne instruksen for sentral valgkomite i TINE
SA er i henhold til vedtektene og utarbeidet og
vedtatt av årsmøtet i TINE SA.

Denne instruksen for sentral valgkomite i TINE
SA er i henhold til vedtektene og utarbeidet og
vedtatt av årsmøtet i TINE SA.

Ved at regionmøter er borte bør sentral
valgkomite kunne møte i samlinger for
produsentlagsledere i eierområdene.
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F. INSTRUKS FOR REGIONAL VALGKOMITE

Regional valgkomite opphører.

1. Valg av regional valgkomite/mandat
I vedtektene § 12.3 for TINE SA heter det:
«Valg og innstillinger på regionmøtet
forberedes av en regional valgkomite på 5
medlemmer med 2 varamedlemmer i
nummerrekkefølge. Medlemmer og
varamedlemmer samt leder og nestleder i
regional valgkomite velges av regionmøtet.
Medlemmer i regional valgkomite velges for 3
år. Varamedlemmer velges for 1 år.
Medlemmet i regional valgkomite som også er
medlem i sentral valgkomite fortsetter allikevel
i regional valgkomite ut over 3 år inntil
valgperioden i sentral valgkomite utløper.
Leder og nestleder velges blant medlemmene i
valgkomiteen for 1 år. Hvert år går normalt 2
medlemmer ut, 2 personer første og 2 personer
annen gang etter loddtrekning.
Medlemmer av regional valgkomite kan ikke
gjenvelges.
Årsmøtet fastsetter instruks for regional
valgkomite».
22. Regional valgkomites oppgaver
(jf. § 12.3, § 12.4)
Regional valgkomite skal legge fram forslag for
regionmøtet til valg av:
 Møteleder blant eiervalgte
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rådsmedlemmer fra regionen –
funksjonstid 1 år
Stedfortredende møteleder blant
eiervalgte rådsmedlemmer fra regionen –
funksjonstid 1 år
Medlemmer av regional valgkomite.
Funksjonstid 3 år. Regional valgkomite
består av 5 medlemmer hvorav det velges
henholdsvis 2, 2 og 1 hvert år.
Varamedlemmer av regional valgkomite.
Funksjonstid 1 år. Det skal hvert år velges
2 varamedlemmer i nummerrekkefølge til
valgkomiteen.
Utsendinger og varautsendinger til GENOs
årsmøte i tråd med det antall utsendinger
som regionen har fått melding om at skal
velges.

Regional valgkomite skal legge fram forslag for
regionmøtet til innstillinger på:
 Medlemmer til rådet. Rådet har 21
årsmøtevalgte medlemmer. Hver region
har 4 medlemmer med unntak for
regionen som har styreleder i TINE SA
som har 5 medlemmer. Det skal fra hver
region hvert år innstilles på 2
rådsmedlemmer med 2 års funksjonstid
(annen hvert år 3 i regionen med
Styreleder i TINE SA).
 Varamedlemmer til rådet. Det skal hvert
år innstilles på 2 varamedlemmer i
nummerrekkefølge fra hver region til rådet
med 1 års funksjonstid.
 Leder og nestleder i regionstyret. Det skal
hvert år innstilles for skriftlig avstemming
på leder og nestleder i regionstyret.
Styreleder skal være medlem av styret i
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TINE SA.
Medlem og varamedlemmer i sentral
valgkomite. Den sentrale valgkomiteen
består av 8 personer hvorav 1 fra hver
region og 3 valgt uavhengig av region.
Funksjonstiden til hvert medlem i sentral
valgkomite er 3 år. Den regionale
valgkomiteen skal innstille på ett medlem
og ett personlig varamedlem fra regionen.
Dette medlemmet skal også være medlem
i den regionale valgkomiteen. Varamedlemmet for dette medlemmet bør
være medlem i den regionale
valgkomiteen.
Varamedlemmer velges for 1 år. Rådet
innstiller på de 3 medlemmene uavhengig
av region.

Etter retningslinjer vedtatt i regionmøtet kan
regional valgkomite koordinere valg av
årsmøteutsendinger.
3. Arbeidet i regional valgkomite
Valgkomiteen skal fremme forslag på
kandidater til alle tillitsverv i tråd med punkt
ovenfor og vedtektenes bestemmelser når det
gjelder regionmøtet (jf. § 12.4). Den skal
forvisse seg om at de foreslåtte kandidatene er
valgbare og undersøke om de er villige til å
motta tillitsverv.
I styret i TINE SA skal det være minst 40 % av
hvert kjønn.
Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om
relevant kompetanse hos de foreslåtte
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kandidater, og legge et helhetssyn til grunn for
sitt arbeid, herunder tilfredsstillende
representasjon av begge kjønn.
Valgkomiteen møter på regionmøtet, og
komiteens leder legger fram innstillingen. Hvert
av valgkomiteens medlemmer har rett til å
gjøre rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen
har plikt til å besvare spørsmål fra
regionmøtets deltakere.
Dersom valgkomiteens innstilling ikke er
enstemmig, skal dette framkomme ved
angivelse av stemmetall og hvem av komiteens
medlemmer som støtter hvilken kandidat.
Den sentrale valgkomite skal påse at arbeidet i
sentral og regional valgkomite blir samordnet.
TINE SA stiller sekretariat til disposisjon for
komiteen i den utstrekning komiteen ønsker
det.
4. Vedtatt
Denne instruksen for regional valgkomite i TINE
SA er i henhold til vedtektene og utarbeidet og
vedtatt av årsmøtet i TINE SA.
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G. INSTRUKS FOR LOKAL
VALGKOMITE

E INSTRUKS FOR LOKAL
VALGKOMITE

1.
Lokal valgkomite skal være sammensatt
av 3 medlemmer valgt i samsvar med
vedtektenes § 11.4 og 11.5.

1
Lokal valgkomite skal være sammensatt
av 3 medlemmer valgt i samsvar med
vedtektenes § 11.4 og 11.5.

2.
Valgkomiteen skal komme med forslag på
tillitsvalgte til valg av(jf. vedtektene §
11.5, punkt 5.):
 Leder i arbeidsutvalget –
funksjonstid er 1 år. Skal velges i
særskilt valg.
 Øvrige medlem(mer) av
arbeidsutvalget – funksjonstiden er
2 år. Det bør være minst en av hvert
kjønn i arbeidsutvalget.
 Nestleder i arbeidsutvalget –
funksjonstiden er 1 år. Skal velges
blant arbeidsutvalgets medlemmer.
 En GENO-kontakt velges i
årssamlingen blant medlemmer i
arbeidsutvalget. Funksjonstid 1 år.
 Minst 1 varamedlem av
arbeidsutvalget – funksjonstiden er
1 år.
 Medlem av lokal valgkomite. Lokal
valgkomite består av 3 medlemmer
som velges for 3 år. Hvert år skal 1
nytt medlem velges.
 Minst 1 varamedlem av lokal
valgkomite som velges hvert år.
 Leder og nestleder i lokal
valgkomite. Disse velges blant

2
Valgkomiteen skal komme med forslag på
tillitsvalgte til valg av:











Produsentlagsleder – funksjonstid er
1 år. Skal velges i særskilt valg.
Øvrige medlem(mer) av
arbeidsutvalget – funksjonstiden er 2
år. Det bør være minst en av hvert
kjønn i arbeidsutvalget.
Nestleder i arbeidsutvalget –
funksjonstiden er 1 år. Skal velges
blant arbeidsutvalgets medlemmer.
En GENO-kontakt velges i
årssamlingen blant medlemmer i
arbeidsutvalget. Funksjonstid 1 år.
Minst 1 varamedlem av
arbeidsutvalget – funksjonstiden er 1
år.
Medlem av lokal valgkomite. Lokal
valgkomite består av 3 medlemmer
som velges for 3 år. Hvert år skal 1
nytt medlem velges.
Minst 1 varamedlem av lokal
valgkomite som velges hvert år.
Leder og nestleder i lokal
valgkomite. Disse velges blant
valgkomiteens medlemmer for 1 år.
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valgkomiteens medlemmer for 1 år.
Valg av utsending(er) og
varautsending- (er) i
nummerrekkefølge til årsmøtet,
funksjonstid 1 år og for øvrig etter
retningslinjer fastsatt av
regionmøtet. Årsmøteutsending(er)
skal fortrinnsvis velges blant
produsentlagsledere.





Forslagene skal være skriftlige og følge
innkalling til årssamlingene.

Årsmøteutsending, forutsatt at laget
skal velge slik som følge av at
utsending er tildelt i felleskap med
ett eller flere andre lag. Forslag skal
utarbeides i samarbeid mellom de
aktuelle lagenes valgkomiteer.
Dersom laget er tildelt en eller to
egne utsendinger er dette
automatisk produsentlagsleder og
evnt. nestleder.
To varautsendinger til årsmøtet. I
produsentlag som tildeles felles
årsmøteutsending utarbeides forslag
i samarbeid mellom de aktuelle
lagenes valgkomiteer.

Endret som følge av og i samsvar med
foreslåtte endringer i vedtektene § 14.

Forslagene skal være skriftlige og følge
innkalling til årssamlingene.

3.
Valgkomiteen skal i sine forslag følge
vedtektenes § 11.3, § 11.4, § 11.5 punkt
5 og § 23.

Foreslått fjernet da dette er overflødig. Det må
legges til grunn at valgkomiteen forholder seg
til alle bestemmelser i både vedtektene og
samvirkeloven.

4.
Valgkomiteen skal fremme forslag til
kandidater på alle tillitsvalgte i tråd med
vedtektenes bestemmelser når det gjelder
produsentlaget (§ 11). Valgkomiteen skal
sikre seg at kandidatene de foreslår er
valgbare, og undersøke om de er villige til
å ta imot tillitsverv.

3
Valgkomiteen skal fremme forslag til
kandidater på alle tillitsvalgte i tråd med
vedtektenes bestemmelser når det gjelder
produsentlaget (§ 11). Valgkomiteen skal
sikre seg at kandidatene de foreslår er
valgbare, og undersøke om de er villige til
å ta imot tillitsverv.

Det bør være minst en av hvert kjønn i
arbeidsutvalget i produsentlaget.

Det bør være minst en av hvert kjønn i
arbeidsutvalget i produsentlaget.

Valgkomiteen skal framskaffe

Valgkomiteen skal framskaffe

Gir lokal valgkomite en spesifikk føring om at
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opplysninger om relevant kompetanse hos
de foreslåtte kandidater, og legge et
helhetssyn til grunn for sitt arbeid,
herunder tilfredsstillende representasjon
av begge kjønn.

opplysninger om relevant kompetanse hos
de foreslåtte kandidater, ta hensyn til
geografisk fordeling og legge et
helhetssyn til grunn for sitt arbeid,
herunder tilfredsstillende representasjon
av begge kjønn.

Valgkomiteen møter på årssamlingen og
lederen i valgkomiteen legger fram
innstillingen. Hvert medlem i
valgkomiteen har rett til å gjøre rede for
sitt standpunkt.
Valgkomiteen har plikt til å svare på
spørsmål fra deltakerne i årssamlingen. Er
ikke innstillingen fra valgkomiteen
enstemmig, skal det framkomme ved
angivelse av stemmetall.

Valgkomiteen møter på årssamlingen og
lederen i valgkomiteen legger fram
innstillingen. Hvert medlem i
valgkomiteen har rett til å gjøre rede for
sitt standpunkt.
Valgkomiteen har plikt til å svare på
spørsmål fra deltakerne i årssamlingen. Er
ikke innstillingen fra valgkomiteen
enstemmig, skal det framkomme ved
angivelse av stemmetall.

Sekretæren i produsentlaget stilles til
disposisjon for valgkomiteen dersom den
ønsker det.

Sekretæren i produsentlaget stilles til
disposisjon for valgkomiteen dersom den
ønsker det.

5.
Denne instruksen for lokal valgkomite i
TINE SA er i henhold til vedtektene og
utarbeidet og vedtatt av årsmøtet i TINE
SA.

4
Denne instruksen for lokal valgkomite i
TINE SA er i henhold til vedtektene og
utarbeidet og vedtatt av årsmøtet i TINE
SA.

de også skal ta hensyn til den geografiske
fordelingen ved vurdering av mulige kandidater.
Ved dette blir instruksene for alle valgkomiteer
likelydende.
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