
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I 
BILDELERINGEN SA 

 

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Bildeleringen SA. 

Sted:  Bildeleringen SA sitt kontor i Kanalveien 107 i Bergen 

Dato: 7. desember 2022 

Kl: 17:00 

 

 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av årsmøtet 

2. Valg av møteleder 

3. Godkjennelse av innkallingen 

 
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

 

5. Endring av vedtekter 

Styret finner det hensiktsmessig å styrke samvirkets egenkapital, og foreslår derfor å endre 

vedtektene punkt 3a og 3b ved å øke andelsinnskuddet per andelshaver fra kr 500 til kr 

6 000. Depositumet settes til kr 1.000, - slik at summen av innskudd og depositum forblir 

uendret. 

Vedtektene foreslås å gi følgende ordlyd: 

3a. PRIVATMEDLEMSKAP 

Medlemskap i Bildeleringen er åpent for alle som er over 18 år og har gyldig førerkort for bil. 

Hver andelseier tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Ved utmelding går 

andelen tilbake til bildeleringen og andelsinnskuddet tilbakebetales. Andelsinnskuddet er  

kr. 6 000. I tillegg kan det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret. Innskudd 

og depositum betales tilbake ved utmelding og forrentes ikke. Bildeleringen kan også kreve 

ekspedisjonsgebyr ved inn- og utmelding og en medlemsavgift. 

Hver andel gir rett til bruk av to biler samtidig. Andelseier er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet 

andelen og alle økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør. 

3b. BEDRIFTMEDLEMSKAP 

Medlemskap i Bildeleringen er også åpent for bedrifter etter konkret avtale. Hver bedrift 

tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Ved utmelding går andelen tilbake til 

bildeleringen og andelsinnskuddet tilbakebetales. Andelsinnskuddet er kr. 6 000. I tillegg kan 

det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret. Innskudd og depositum betales 

tilbake ved utmelding og forrentes ikke. Bildeleringen kan også kreve ekspedisjonsgebyr ved 

inn- og utmelding og en medlemsavgift. 

Hver andel gir rett til bruk det antall biler som fastsettes av styret etter konkret vurdering. 

Styret kan pålegge bedriften en medlemsavgift og bestemme øvrige betingelser for 

bedriftsmedlemskapet. Bedriften er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet andelen og alle 

økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør. 



Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for 

samvirket. 

 

 

 

Bergen, 23.11.2022 

 

For styret i Bildeleringen SA 

 

 

 

Einar Gustav Follesøy Kaldhol (Styreleder) 

 

Einar Gustav Follesøy Kaldhol



Signatur:

E-post:
Einar Kaldhol (23. nov. 2022 14:37 GMT+1)

einarfk@gmail.com
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