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DET NORSKE MYRSELSKAPS LOVER

DET NORSKE MYRSELSKAPS LOVER.
Myrselskapets styre og representantskap vedtok i et tellesmøta
den 22. oktober 1942 å foreslå for kommende årsmøte en del forandringer· i selskapets lover. ' Vi skal nedenfor referere ordlyden. a 'l
de endrede paragrafer eller deler av paragrafer, slik som de vil bli
etter styrets og representantskapets forslag. De gamle lover er trykt
i tidss;kriftet for 1905, hefte 1, side 3-6, hvortil henvises. En forandring av lovene, vedtatt den 10. mars 1921, er tatt inn i tidsskriftet
for 192'1, hefte 2, side 32. På anmodning kan et eksemplar av lovene
sendes medlemmer.
§ 1. S e 1 s k a p e t s n a v n o g s e t e.
«Selsk~pets navn er «Det norske myrselskap». Dets sete (verneting) er i Oslo.»
§ 4. Sel skapets sammensetning.
Siste avsnitt foreslås slik:
<<Hvis ikke årspengene er innbetalt -til selskapets kasserer innen
1. oktober, blir de å innkassere ved postoppkrav med tillegg av omkostninger. Utmeldelse av . selskapet skjer skriftlig og gjelder fra
årets utgang.»

8. Styret.
Sammensetning.
§

Første a vsni tt:
<<Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av 5 valgce
medlemmer og administrerende direktør. Av disse må minst 1 være
jordbruker og 1 tekniker.»
Siste avsnitt:
<<Selskapets forpliktes ved formannens og direktørens felles
underskrift.»
Gjøremål.
Punkt

d)
\

<<å ansette og avskjedige selskapets funksjonærer, bestemme
deres lønn og lede deres virksomhet.»
§
/

_,.,. Punkt d)

9.

R e p r e s e n t a n t s k a p e t.

Gjøremål.
«å velge revisor og fastsette dennes lønn.»

Punkt e)
<<å treffe beslutning angående godkjennelse av styrets ansettelse 'av selskapets funksjonærer og av den lønn styret har fastsatt for dem.»
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§

10. Funk s· j on ærer.

Første avsnitt:
, «~elskapets lønnede funksjonærer, hvoriblant direktøren, ansettes med 3 måneders gjensidig oppsigelse av styret, som også kan
, oppsi dern.»
Siste avsnitt:
<<Selskapets direktør er medlem av styre og representantskap.
Selskapets øvrige funksjonærer er ikke valgbare.>>
§ 11. Ar s m øt et.
Tidligere § 12. Det foreslås at denne bytter plass. med tidligere
§ 11, som omhandler <<Selskapets bistand og skrifter».
Som tillegg etter punkt 3 foreslås:
<<e) å behandle andre i innkallelsen angitte saker.
Alle beslutriinger rattes med alminnelig stemmeflerhet med mindre disse lover annerledes bestemmer. I tilfelle av stemmelikhet er
formannens stemme den avgjørende.»
§ 13. L'o v forandring e r og opp 1 Øs n.i n g.·
Sorp. tillegg til denne paragraf foreslås:
<<Det årsmøte som treffer. beslutning om selskapets oppløsning,
rastsetter med almtnnelig stemmeflerhet reglene· for dets likvidasjon
og for delingen av dets mulige beholdne midler.s

Videre foreslår styre og representantskap · at språkformen, som
er meget foreldet, blir modernisert når lovene bli'r trykt opp igjen
etterat de roteslåtte forandringer er behandlet av årsmøtet.
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BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK
OG SVERIGE.
Danmark:
Den samlede brenntorvproduksjon i Danmark i 1942 utgjør 4 ,3
mill. tonn ifØlge en oversikt som er utarbeidet av Det. danske
Hede se 1 skap og publisert i selskapets tidssknirt nr. 12, 194z.
Sammenlignet med rekordåret 1941 er det en Øking på 3,2 % . 1· tillegg til denne produksiqn ·- er det framstilt 46,000 tonn stekertorv
I ]1942· var-det i alt 7-4:82 bedrifter som produserte torv for salg eller
'vel 500 mindre enn i 1941. Ca. 8-4: % av disse bedrifter har 'levert
produksjonsoppgave, og for de øvrige anlegg er regnet med at de
gjennomsnittlig har samme produksjon som de der har avgitt opp1
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