VEDTEKTER
FOR
NÆRSNES KYSTBARNEHAGE AS
Vedtatt på stiftelsesmøtet den 8.2.2005, endret 12.5.2005, 28.9.2005, 21.6.2006 , 28.9.2006, 19.06.2007,
23.01.2008, 22.09.2009, 08.06.2010, 21.09.2010

§1

Navn

Selskapets foretaksnavn er ”Nærsnes Kystbarnehage AS”. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Formål

Selskapets formål er å drive barnehage på Nærsnes i Røyken kommune (i tråd med
driftskravene lov om barnehager 5. mai 1995 nr. 19) og alt som står i naturlig forbindelse med
dette. Selskapet kan i denne forbindelse blant annet erverve fast eiendom og båt til benyttelse
som driftsmiddel i virksomheten.
Selskapets formål er ideelt og virksomheten skal ikke drives med sikte på å gi utbytte til
eieren. Eventuelt overskudd skal i tråd med dette formål i forbli i selskapet som grunnlag for
sikring av fremtidig drift, vedlikehold, investeringer og eventuell utvidelse av virksomheten.

§3

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 600 000, fordelt på 600 aksjer pålydende kr 1000,-.
Endret 12.5.2005

§4

Styret

Selskapets styre består av 1 styreleder og 3 – 5 styremedlemmer etter generalforsamlingens
nærmere beslutning ved det enkelte valg. Styrets leder velges direkte, resten av styret
konstitueres av styret innbyrdes etter valget. . Styrets medlemmer bør velges for en periode
på to år av gangen.
Endret 21.09.2010
Endret 08.06.2010

§ 4a Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2 medlemmer av eierforeningen for Nærsnes
Kystbarnehage.
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Valgkomiteen velges av generalforsamlingen i juni hvert år. SU skal fremme minst 2
kandidater til valget av valgkomité, i tillegg til eventuelle kandidater foreslått av styret og
andre medlemmer i foreningen.
Valgkomiteen skal forespørre aktuelle styrekandidater blant foreningens medlemmer
(inkludert det eksisterende styret) og legge forslagene frem for generalforsamlingen til
avstemning i september samme år. Kandidatene meddeles sammen med innkallingen til
generalforsamlingen.
Ny 21.6.2006

§ 4b - Styrehonorar
Styrets leder honoreres med et beløp tilsvarende 0,50 G (brutto før skatt) etter gjennomført
generalforsamling i september hvert år forutsatt at generalforsamlingen finner det økonomisk
forsvarlig. Dette legges til grunn for generalforsamlingens årlige vedtak om honorar til
styreleder.
Dersom styreleder byttes ut i løpet av styreperioden, utbetales det honorar ut fra antall
måneder vedkommende har vært i vervet. Ny styreleder honoreres i tilfelle ut fra antall
måneder vedkommende har vervet frem til generalforsamlingen.
Ny 22.09.2009

§5

Selskapets signatur

Selskapets signatur tegnes av 3 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele daglig leder
eller styreleder prokura eller annen særskilt fullmakt til å forplikte selskapet.

§6

Forretningssted

Selskapets forretningssted er i Røyken kommune.

§7

Generalforsamling

Selskapet er stiftet og skal eies av Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage.
Generalforsamlingen i Nærsnes Kystbarnehage AS utgjøres av samtlige medlemmer i
foreningen som allmøte.
De regler som gjelder etter aksjelovgivningen for generalforsamlingens beslutningsdyktighet,
stemmerettskrav mv. skal anvendes tilsvarende på allmøtet i Eierforeningen for Nærsnes
Kystbarnehage når dette avholder generalforsamling i dette aksjeselskapet. Dette innebærer
for eksempel at det kreves 2/3 flertall av de deltakende medlemskap på generalforsamlingen
(allmøtet i foreningen), ved fremmøte eller etter fullmakt, for at endringer i disse vedtekter
skal anses gyldig besluttet.
Generalforsamling avholdes minst to ganger i året; 1) innen utgangen av juni måned og 2) i
september måned. Det innkalles til generalforsamling i selskapet med 14 dagers varsel.
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På generalforsamlingen om våren (1) behandles følgende saker:
1. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for foregående regnskapsår,
2. Valg av valgkomité, jf § 4a,
3. Saker som etter lovgivningen eller vedtektene skal behandles av generalforsamlingen,
4. Saker som styret selv fremmer i innkallingen, og
5. Saker som er varslet av et foreningsmedlem til styret innen utgangen av januar måned,
eller for øvrig innen 1 uke før generalforsamlingen innkalles.
På generalforsamlingen i september (2) behandles følgende saker:
1. Valg av styre for selskapet for 1 eller 2 år,
2. Saker som styret selv fremmer i innkallingen, og
3. Saker som er varslet av et foreningsmedlem til styret innen utgangen av juli måned
eller for øvrig innen 1 uke før generalforsamlingen innkalles.
4. Godkjenning av styrehonorar for styreleder, jf § 4b.
Generalforsamlingens protokoller skal signeres av minst 2 personer på møtet, valgt av et
flertall på møtet.
Styret kan i tillegg innkalle til ekstraordinær generalforsamling i henhold til aksjelovens
frister og bestemmelser.
Endret 28.9.2005 og 21.6.2006 , 22.09.2009og 08.06.2010

§8

Opptakskriterier for plasstildeling i barnehagen – fortrinnsrettigheter og
medlemskap i eierforeningen

Ut over lovbestemte fortrinnsrettigheter som ikke kan fravikes ved opptak til barnehagen, skal
følgende grupper ha fortrinnsrett til plass i barnehagen:
1) Barn som skal ha prioritert fortrinnerett i henhold til tvingende bestemmelser i
offentlig lovverk som er bindende for barnehagedriften
2) Barn som ved stiftelsen av selskapet har plass i Nærsnes Barnepark
3) Barn av personer som har vært aktive i etableringen av Nærsnes Kystbarnehage AS og
som er født før stiftelsen av dette selskapet. Styret avgjør i tvilstilfelle hvorvidt
aktivitetskravet er oppfylt.
4) Barn av ansatte i selskapet.
5) Søsken av barn som har plass i barnehagen
6) Barn med bostedsadresse på Nærsnes ifølge folkeregisteret
Fortrinnsrettighetene ovenfor gjelder i stigende rekkefølge og vurderes særskilt innenfor hver
avdeling i barnehagen (små barn/store barn). Ved opptaket kan styret også ta hensyn til
plassbehov og ledig deltids-kapasitet, med det hovedmål å sikre full utnyttelse av plassene i
barnehagen, forutsatt at de best prioriterte etter ovennevnte liste har fått tilbud først.
Dersom flere stiller likt etter opptakskriteriene ovenfor, skal den gis tilbud først som tilhører
en familie med lengst sammenhengende medlemskap i Eierforeningen for Nærsnes
Kystbarnehage (som eier selskapet).
Enhver familie eller bedrift som skal ha plass for et eller flere barn i barnehagen må samtidig
ta medlemskap i Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage (eierforeningen). Det vises for
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øvrig til vedtektene for Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage per 25.1.2005 med senere
endringer, som inneholder nærmere bestemmelser om medlemskap og forpliktelsene som
følger dette. For bedriftsplasser er den respektive bedrift også solidarisk ansvarlig overfor
selskapet for de kostnader barnehageplassen innebærer, herunder også dugnadsbøter og andre
misligholdsutgifter.
Foreldre og foresatte av barn i barnehagen har plikt til å delta ved dugnad som organiseres av
styret eller samarbeidsutvalget. Dugnadsplikten omfatter inntil 2 kvelder à 4 timers innsats per
barnehageår per barn i barnehagen det aktuelle barnehageåret. Dugnadsarrangøren fører lister
over deltakelse på dugnader. Styrets medlemmer er fritatt for dugnadsplikt.
Foreldre og foresatte i barnehagen har mulighet til å ” kjøpe seg fri ” fra dugnadsplikten.
Dette må meldes skriftlig til den som innkaller dugnaden i forkant av den enkelte dugnaden.
Prisen er kr 500 per dugnadstime en ønsker frikjøp fra.
Ved fravær fra dugnad, uten at det er meldt om frikjøp i forkant, ilegges et reaksjonsgebyr
beregnet ut fra kr 500 per dugnadstime med tillegg av kr. 500 per dugnad det er innkalt til og
uteblitt fra uten fraværsmelding. Gebyret forfaller 2 uker etter at påkrav er sendt den det
gjelder. Ved mislighold kan barnehageplassen sies opp med alminnelig oppsigelsestid.
Endret 19.06. 2007og 22.09.2009

§9

Opptaksmyndighet – opptaksperiode - oppsigelsesfrist

Styret i barnehagen er opptaksmyndighet for Nærsnes Kystbarnehage. Opptaket integreres
med Røyken kommunes samordnede opptak i mars måned hvert år.
Opptaket gjelder fra starten av nærmeste påfølgende barnehageår, med mindre annet avtales i
det enkelte tilfellet.
Oppsigelsesfrist for plass i barnehagen er 3 måneder regnet fra utløpet av den måneden da
skriftlig oppsigelse kommer frem til styret. Styret kan bare si opp plass(er) når det er saklig
begrunnet i driftsmessige forhold som ikke kan legges til rette i tide, eller det foreligger
vesentlig mislighold av de foresattes plikter etter kontraktsforholdet, lovgivningen, vedtektene
eller andre saklige bestemmelser som gjelder for bruk av plassen i barnehagen.

§ 10

Betalingsfastsettelse – åpningstid – leke og oppholdsareal per barn

Betaling for barnehageplassene fastsettes av styret innenfor de grenser som gjelder etter
lovgivningen til enhver tid.
Åpningstiden i barnehagen er hverdager unntatt lørdager fra kl. 07:00 til kl. 17:00.
Det er fellesferie i uke 28,29 og 30 samt feriestengt i romjulen.
Styret fastsetter nærmere plan for eventuelle planleggingsdager ( stengt ) og andre særlige
fridager i forbindelse med høytider. De foresatte skal varsles senest 1 måned før slik
særbestemt stengning.
Ved avhenting av barn etter kl 1700, ilegges gebyr på kr 250 for hvert påbegynte kvarter inntil
barnet er hentet.
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Barnehagen skal ved normal drift ha et leke- og oppholdsareal på minst 37 kvm. per barn,
hvorav innendørs arealer utgjør minst 4 kvm per barn over 3 år og 5,2 kvm per barn under 3
år.
Endret 28.9.2005, 28.9.2006 og 23.01.2008

§ 11

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagen har et foreldreråd, som består av alle foreldre av barn med plass i barnehagen.
Foreldrerådsmøte avholdes normalt i forbindelse med generalforsamlinger i selskapet. Styret,
daglig leder eller samarbeidsutvalget (nedenfor) kan også ellers innkalle til foreldrerådsmøter
når det anses nødvendig. Innkalling av foreldrerådet skal skje med minst 2 ukers
varslingsfrist.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget organiserer bl.a. dugnadsarbeid
etter vedtak i styret.
Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre/foresatte og 2 ansatte i barnehagen, som normalt
velges i forbindelse med generalforsamling/foreldrerådsmøte i september måned hvert år. Det
velges i tillegg 1 vararepresentant blant foreldrene/foresatte, som tiltrer dersom en av
foreldrerepresentantene må fratre sitt verv. Det bør velges 1 forelder/foresatt for hver
avdeling, slik at foreldre med tilknytning til begge avdelinger er representert i
samarbeidsutvalget.
Styret skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
Ny 28.9.2005

§ 12

Overdragelse – avvikling mv.

Eierskapet til aksjene kan ikke overdras helt eller delvis uten at ¾ av medlemmene i
eierforeningen har besluttet det på allmøte og styret i selskapet har godkjent overdragelsen til
navngitt erverver.
Ved overdragelse eller avvikling av selskapet, skal vederlaget/restverdiene tilfalle
Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage og benyttes i samsvar med vedtektene i
foreningen til beste for barn på Nærsnes og nærmeste omegn.
Endret 28.9.2005

----Disse vedtektene er gyldige og i kraft per generalforsamlingsvedtak 08.06.2010

___________________
Merete Horn- Eggestøl
styreleder

5

