
Samvirkeforetak og gaver 

Gave er kort sagt noe foretaket gir fra seg uten å få noe igjen for det. Det kan også være gave 

hvis det er stort misforhold mellom det man gir fra seg og det man får igjen. En gave kan 

bestå i at man gir bort noe til en mottaker, et annet eksempel er at man dekker en kostnad for 

noen andre. 

Er det snakk om disposisjoner som er forretningsbetingede, er det ikke gave. 

Det er årsmøte som kan gi gaver. Lovtekst: "Årsmøtet kan vedta å gi høvesgåver, og dessutan 

gåver til samvirkeformål eller allmennyttige formål som er rimelege utfrå formålet med gåva, 

stillinga til foretaket og omstenda elles." 

Også styret kan gi gaver. Det må være samme formål som ovenfor, men gaven må dessuten 

ha "lite å seie i forhold til stillinga til foretaket". 

Samvirkeforetak og representasjon fra de ansatte i styret 

De ansatte har rett til å blir representert i styret når de er flere enn 30 ansatte med ett 

styremedlem og én observatør. Passerer man 50 ansatte har de rett til inntill 1/3 av 

styremedlemmene, men minst to. Dvs har styret ni medlemmer alt i alt, har de ansate rett til 

å velge tre styremedlemmer. 

De ansatte velger like mange varamedlemmer som det er styremedlemmer, med tillegg av to. 

Dvs har de to styremedlemmer, velger de fire varamedlemmer. 

Ovennevnte er en rettighet som de ansatte må kreve. 

Passerer et foretak 200 ansatte, skal de ansatte velge styremedlemmer. De skal velge i like 

stort omfang som ovenfor, i tillegg skal de ha ett styremedlem eller to observatører. I et styre 

med åtte medlemmer, skal de ansatte velge to med tillegg av det ene, altså tre. 

Ved telling av ansatte skal personer i hovedstilling telle som én og de skal ha én stemme. Med 

hovedstilling menes arbeidstid over halvparten av det som er 100 prosent stilling i den 

aktuelle stillingen. Under 50 prosent er halv ansatt og de har halv stemme. 


