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§ 1 NAVN 
 Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 

 

§ 2  FORMÅL 

Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk som skal ivareta interessen til 

tilbyderne innen merkevaren ”Inn på tunet Hedmark”. Organisasjonens formål er å bidra til et 

kvalitetsmessig godt og innholdsrikt Inn på tunet tilbud i Hedmark. Videre skal organisasjonen 

være en møtearena for tilbyderne, der en tar opp faglige, sosiale og organisatoriske spørsmål av 

felles interesse.  

 

Definisjon av Inn på tunet: 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi 

mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord,- skog,.- eller 

hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

 

  

§ 3 ARBEIDSOPPGAVER 

Inn på tunet Hedmark skal bidra til oppbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer for 

medlemmene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Generelt å stimulere til kompetanseheving 

blant medlemmene, og være pådriver når det gjelder igangsetting av kurs, konferanser og 

studieturer. Inn på tunet Hedmark skal markedsføre nettverket i fylket.  

 

§ 4 KRITERIER FOR MEDLEMSKAP 

a. Tilbyder i aktiv drift innen Inn på tunet innenfor områdene oppvekst, arbeid, integrering, 

helse og rehabilitering, eller tilbydere som har meldt seg interessert eller er i 

etableringsfase av tjenester innen Inn på tunet. Det vises for øvrig til definisjonen i § 2. 

 

b. Det skal være betalende medlemmer og medlemskapet tilknyttes bedriften. Hver bedrift 

har 1 – en – stemme på årsmøtet. For å kunne stemme på årsmøtet, skal 

medlemskontingenten for inneværende år være innbetalt. Medlemmene kan være 

representert ved fullmakt.   

           

c.  Det er to typer medlemskap. Medlemmer med KSL-godkjenning, og medlemmer uten 

              KSL-godkjenning. Medlemmer med KSL-godkjenning har møte- og stemmerett på 

              årsmøte, og får sitt tilbud markedsført gjennom nettverkets brosjyrer og nettside.  

              Medlemmer uten KSL-godkjenning kan delta på samlinger og kurs i nettverkets regi, men 

              vil ikke kunne markedsføres gjennom nettverket. Medlemmer uten KSL-godkjenning har 

              møterett men ikke stemmerett på årsmøte og kan bare velges inn i valgkomiteen. 

    

   d. De etiske retningslinjene skal ivareta hensyn til brukere, pårørende, kjøpergrupper, 

              medlemmer i nettverket og nærmiljøet. De skal bidra til god kvalitet på tjenestene og et 

              godt felles omdømme i nettverket.  

               •             Taushetsplikt og andre lover og regler overholdes. 

               •             Mennesker skal behandles med respekt og verdighet uavhengig av etnisk 

                         bakgrunn, kjønn, funksjonsnivå, seksuell legning, livssyn og økonomi. 

               •             Tilbudet skal bygge på et positivt menneskesyn gjennom mestringsopplevelse, 

                         fellesskap, ros og anerkjennelse. 

               •             Virksomheten skal drives ærlig og redelig når det gjelder økonomi og avtaler.  

             Ved alvorlige brudd på disse retningslinjene kan styret ekskludere et medlem fra nettverket. 
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§ 5 UTMELDING/EKSKLUSJON 

Bekreftelse på innmelding skjer ved betaling av årskontingent.  Senere følger medlemskapet 

kalenderåret. Utmelding skal skje skriftlig til styret.  

Styret kan til enhver tid ekskludere et medlem som bryter vedtektene eller som bevisst 

undergraver vår organisasjon, eller på annen måte setter nettverket i et dårlig lys. Vedtaket må 

være enstemmig blant styrets medlemmer, og medlemmet har krav på en advarsel før en eventuell 

ekskludering iverksettes. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet ha skriftlig 

varsel, og få muligheten til å uttale seg. Både advarsel og  

melding om ekskludering skal skje skriftlig, med minimum 1 måneds mellomrom. Styret kan og 

fremme krav om erstatning for de tap som laget er påført. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn 

for årsmøtet.  Et uttredende medlem har ikke krav på andel i laget sin formue. 

Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget. Eventuell innbetalt kontingent blir ikke 

refundert.  

 

§ 6 BRUK AV LOGO 

Det er nå utarbeidet en ny logo for Inn på tunet på nasjonalt nivå. Det foreligger også praktiske 

retningslinjer for bruken av Inn på tunets visuelle identitet og hvordan den skal forvaltes. Den er 

godkjent av alle parter i landbruket. Den nye profilen er utviklet for å beskrive hva Inn på tunet 

skal stå for og den tilknytningen tjenesten har til norske gårder. Våre medlemmer må gjøre seg 

kjent med disse retningslinjene, og hvilke regler som gjelder for å kunne bruke logoen aktivt i sin 

virksomhet. Det er kun de som er ksl-godkjent som kan benytte logoen. 

 

§ 7 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er Inn på tunet Hedmark sitt høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av 

mars. Innkalling vedlagt sakliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal sendes 

medlemmene skriftlig med 3 ukers varsel. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må 

være styret skriftlig i hende 2 uker før årsmøtet. 

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. 

Ekstraordinært årsmøte krever 2/3 flertall, ordinært årsmøte krever simpelt flertall.  

Gyldig vedtak krever simpelt flertall, dersom ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt 

stemmetall kan lederen bruke dobbeltstemme. Ved personvalg på årsmøtet skal det være simpelt 

flertall. Skulle det etter dette være likt stemmetall blir valget avgjort ved loddtrekning. Det skal 

føres protokoll fra årsmøtet.  

 

Protokollen skal underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet. 

 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

1) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2) Valg av møteleder og referent. 

3) Valg av to medlemmer til å skrive under protokoll. 

4) Styrets årsmelding. 

5) Regnskap og revisjonsmelding. 

6) Fastsettelse av kontingent. 

7) Arbeidsplan for kommende år. 

8) Godtgjørelse for tillitsvalgte fremmes av valg komitéen. 
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9) Budsjett for kommende år   

10) Valg: 

a) valg av styreleder for 1 år 

b) valg av styremedlemmer for 2 år 

c) valg av 2 vararepresentanter i prioritert rekkefølge til styret for ett år  

d) valg av revisor  

e) valg av medlem og varamedlem til valgkomitéen 

11) Andre saker som er med i innkallingen. 

12) Saker som er kommet inn til årsmøtet etter innkallingen. 

Styret skal være sammensatt av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt på årsmøtet. Ved 

sammensetning av styret bør det tilstrebes at medlemmene skal være representative både faglig 

og geografisk. Leder av styret blir valgt for ett år om gangen.  Styremedlemmene blir valgt for 2 

år. Hvert år er leder og skiftevis to av medlemmene i styret på valg, første gang etter loddtrekning. 

Styret konstituerer seg selv. 

 

§ 8 STYRET 

Styret avholder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst to av medlemmene i 

styret krever det. Styret er vedtaksført når minst tre av medlemmene er til stede og stemmer for. 

Har et styremedlem forfall, skal dette meldes til lederen i god tid, slik at varamedlem kan 

innkalles. Ved likt stemmetall avgjør lederen med sin stemme. Det skal føres protokoll fra 

styremøtene og protokollen skal godkjennes av de fremmøtte medlemmene. 

Dersom et styremedlem ønsker å fratre sitt styreverv midt i en periode, må det foreligge et 

styrevedtak på dette. Da skal 1. Vararepresentant bli fast styremedlem frem til neste årsmøte.     

2. vararepresentant vil samtidig rykke opp til 1. vararepresentant. 

Sittende styreleder har ansvaret for oppbevaring av alle relevante styrepapirer. 

 

§ 9 STYRETS OPPGAVER 

a) å forberede årsmøtet i samsvar med laget sine vedtekter. 

b) å lede Inn på tunet Hedmark i samsvar med vedtektene og de vedtak som årsmøtet har fattet, og 

sørge for økonomisk spillerom. 

c) å arbeide for sosial kontakt og faglig miljø mellom medlemmene. 

d) å arbeide for faglige og sosiale tiltak som er til nytte for medlemmene. 

e) å ta seg av saker overfor lokale/regionale/sentrale styresmakter/organisasjoner.              

f) å markedsføre Inn på tunet Hedmark. 

 

§ 10 VALGKOMITE 

Nettverket skal ha en valgkomite på tre medlemmer valgt av årsmøtet. Hvert år går et medlem ut, 

første gang etter loddtrekning. Valgkomiteen konstituer seg selv. Den som har sittet lengst 

fungerer som leder i komiteen. Det skal hvert år velges et medlem og et varamedlem til 

valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal avholdes på årsmøtet, 

unntatt valg av revisor og medlemmer til valgkomiteen. Forslag på disse blir satt fram av 

årsmøtet. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomitèen. Valgkomitèen fremmer forslag om 

størrelse på godtgjørelse for tillitsvalgte. 

 

§ 11 VEDTEKTSENDRING. 

Endring av laget sine vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til 

årsmøtet hva endringen gjelder. Endringen krever 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. 

Vedtektene skal vurderes og knyttes opp til organisasjonens faktiske virksomhet hvert 3. år.  
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§ 12 OPPLØSING. 

Vedtak om oppløsing av Inn på tunet Hedmark blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om 

oppløsing krever ¾ flertall av deltakerne på møtet. Stemmerett i slike tilfeller krever 

medlem-skap i minst ett år. Det årsmøtet som gjør vedtak om oppløsing skal velge et 

avvikling-styre. Ved oppløsing skal all gjeld betales først. Eventuell rest av formuen blir brukt til 

beste for næringen. 


