
Til Årsmøtet i Ganddal bydelshus 21.mars 2023                Ganddal 10.03.2023 

 

Bydelshuset ble realisert e:er en formidabel innsats fra mer en 500 av bydelens innbyggere som 
bidro med kontanAnnskudd og dugnad i årene 1980 Al 1987 Al bygging og ferdigsAllelse av bydelens 
storstue. Mange personer overførte verdien av deler av sin dugnadsinnsats Al sine respekAve 
foreninger som andeler i andelslaget fra starten. I forhold Al antall andeler fikk disse foreningene 
adgang Al å sAlle med et bestemt antall representanter Al årsmøtet og de private andelseierne fikk 
anledning Al å velge 6 representanter Al årsmøtet og valget skulle skje i et eget innkalt møte før 
årsmøtet.   

Med 1 million i statsstø:e fra samfunnshusmidler og fri tomt samt 3 millioner i Alskudd fra Sandnes 
kommune, ble det fra starten overkommelig å basere byggets driN på fortsa: dugnadsinnsats fra 
andelseierne. Først e:er flere år ble det ansa: en driNsleder.  

Ved innføring av ny lov om samvirkelag i 2007 ble det på årsmøte i 2013 vedta: å endre andelslag Al 
samvirkelag og med følgende vedtektsfestet formål:  

«Forvalte medlemmenes andelsinnskudd gjennom økonomisk virksomhet, herunder utleie av lokaler 
og salg av ulike typer arrangement.» 

SamAdig ble vedtektene supplert med et se: nye vedtekter. Det vesentligste her er at alle 
andelseierne fikk kun en representant i rådet. Altså mistet foreningene representasjon i forhold Al 
antall andeler og alle private andelseiere fikk mulighet for å stemme i rådet i motsetning Al kun å ha 
maks 6 representer før. Så langt en kjenner Al er ikke denne endringen hiWl gjort kjent overfor alle 
andelseiere i Ganddal Bydelshus.  

Vi sAller følgende spørsmål Al årsmøtet: 

1. Har styret et oppdatert register over alle andelseiere i Ganddal bydelshus i samsvar med 
Samvirkelovens §18?  

2. Vi ber om å få en utskriN av andelseiere registeret i h t lovens §18.4 
3. Har styret kalt inn alle andelseierne skriNlig i henhold Al Samvirkelovens §45? Dersom ikke, 

kan årsmøtets eventuelle vedtak bli ugyldige? 
 

 

For LionsClub Sandnes/Ganddal 
Dag Raugstad 

 

 


