VEDTEKTER
FOR
EIERFORENINGEN FOR NÆRSNES KYSTBARNEHAGE
VEDTATT PÅ ALLMØTE 28.9.2005, ENDRET 19.06.2007

1. FORMÅL
Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage har som formål å eie Nærsnes Kystbarnehage AS
og opprettholde barnehagetilbudet for fremtiden.

Foreningen kan også sette i gang andre aktiviteter for barn under skolealder.
2. MEDLEMSKAP OG KONTINGENT I FORELDREFORENINGEN.
Medlemskap i foreldreforeningen er obligatorisk for foreldre/foresatte av barn som har plass i
barnehagen og bedrifter som skal disponere bedriftsplass i barnehagen. Det tegnes ett
medlemskap per barnehageplass. Medlemskapsplikten inntrer når barnet har fått plass i
barnehagen og vedvarer inntil barnets plass er sagt opp. Foreldre/foresatte antas å ha fullmakt
til å representere sin arbeidsgiver med bedriftsplass i enhver sammenheng med valgbarhet, og
tale- og stemmerett i foreningens organer, med mindre annet er meldt skriftlig fra den
respektive bedrift til styret. Kontingenten er et engangsbeløp på kr 500,- ved innmelding i
foreningen.
Endret 19.06. 2007

Nye medlemmer i foreningen må ha styrets godkjenning før innmeldingen er gyldig.
3. ALLMØTE.
Allmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Allmøte avholdes innen utgang av juni og i september hvert år. Det innkalles til allmøte med 14
dagers varsel.

Allmøtet i foreningen fungerer også som generalforsamling i foreningens heleide selskap i det
alle medlemmer av foreningen i fellesskap forvalter eierskapet gjennom allmøtet.
Til allmøtet på våren fremlegger styret:
1. Beretning om virksomhet i foregående regnskapsår.
2. Revidert regnskap for foregående regnskapsår (kalenderår).
3. Saker som har kommet inn fra et medlem til styret innen 6 uker før allmøtet skal avholdes
4. Saker som styret selv fremmer i innkallingen til allmøtet.
5. Saker som etter vedtektene i foreningens heleide selskap skal fremlegges på
allmøtet i foreningen og saker som etter selskapslovgivningen skal behandles av
datterselskapets generalforsamling.
Til allmøtet i september fremlegges
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1.
2.
3.
4.

Forslag til valg av nytt styre
Saker som har kommet inn fra et medlem til styret innen 6 uker før allmøtet skal avholdes
Saker som styret selv fremmer i innkallingen til allmøtet.
Saker som etter vedtektene i foreningens heleide selskap skal fremlegges på
allmøtet i foreningen og saker som etter selskapslovgivningen skal behandles av
datterselskapets generalforsamling.

Sakspapirene til allmøtet bør følge innkallingen, og sendes ut senest en uke før allmøtet.

4. EKSTRAORDINÆRT ALLMØTE.
Styret innkaller til ekstraordinært allmøte av eget tiltak, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig
krever det. Ekstraordinært allmøte behandler saker som fremmes av styret, og saker som skriftlig
er innbrakt av medlemmene og tatt med i innkallingen.

5. STEMMERETT PÅ ALLMØTE.
Stemmerett har alle som har betalt foreningskontingenten for inneværende barnehageår
(august til juli), med en stemme for hvert medlemskap. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme, men ikke ved valg.

6. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE VERV.
Foreningens styre består av styreleder og 3-5 styremedlemmer i tillegg til leder. Styret
konstituerer seg selv innbyrdes.

Foreningens regnskaper med bilag og andre detaljer skal gjøres tilgjengelig for alle
medlemmer som ønsker innsyn i regnskapene.
Endret 19.06. 2007

7. STYRETS OPPGAVER OG ARBEIDSMÅTE.
Styret skal administrere og lede eierforeningen og skal arbeide aktivt for å sikre barnehagens
fremtidige drift.
Styret forvalter foreningens midler, og sørger for riktig og god regnskapsførsel. Styrets leder og
ett styremedlem kan sammen forplikte foreningen ved å tegne dens signatur.
Det innkalles til styremøte av styreleder når leder eller 2 styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når det er minst 4 medlemmer til stede.
Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertallsvedtak.
Styret skal føre protokoll over allmøter og styremøter, der forslag og vedtak, samt eventuell
stemmegivning fremgår. Protokollen skal oppbevares forsvarlig. All korrespondanse skal
arkiveres.
Vedtak som gjelder rettigheter og plikter for den enkelte skal fattes skriftlig, med begrunnelse, og
den det gjelder skal underrettes så snart som mulig. Vedkommende skal gis anledning til å
fremlegge sitt syn på saken før vedtak fattes, og skal om nødvendig varsles om saken.
Styret vurderer om de enkelte styremedlemmer er habile i enkeltsaker.
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8. ORGANISERING AV BARNEHAGEDRIFTEN I ET SELSKAP
Foreningen eier et aksjeselskap (datterselskap) som skal stå for den daglige driften av
barnehagen. Datterselskapet skal eies 100% av foreningen som eneste aksjonær. På
generalforsamlinger i selskapet skal foreningen representeres av medlemmene i fellesskap
som allmøte, hvor beslutninger fattes med alminnelig flertall av de stemmeberettigede, med
mindre annet fremgår av aksjeloven eller vedtektene i selskapet.

Datterselskapet skal ha et ideelt formål. Økonomiske verdier som akkumuleres i selskapet
skal forvaltes til beste for barnehagedriften, med mindre avvikling etter punkt 14 i disse
vedtekter besluttes.

9. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Endringer av vedtektene kan bære vedtas av allmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte.

10. AVVIKLING.
Allmøtet kan ved 3/4 flertall blant alle stemmeberettigede medlemmer vedta å nedlegge
virksomheten og avvikle Nærsnes Kystbarnehage AS.
Før et forslag om nedleggelse kan vedtas, skal styret ha forsøkt å sikre videre virksomhet. Ved
kunngjøringer, og på annen måte, må styret forsøke å få kontakt med interesserte foreldre. En
eventuell avvikling skal fortrinnsvis skje fra slutten av barnehageåret, såfremt det er
økonomisk forsvarlig å holde driften i gang så lenge. Styret skal bidra til at foreningen og
selskapet så langt som mulig gjør opp sine forpliktelser på korrekt måte i henhold til
gjeldende lovverk, herunder selskapslovgivningen, lov om fordringshaveres dekningsrett,
konkursloven og arbeidsmiljøloven. Styret, eller et spesielt valgt avviklingsstyre, står for
avviklingen.
Ved avvikling skal de gjenværede verdiene i foreningen av styret kunne tildeles andre som
forplikter seg til å drive barnepark, barnehage, fritidshjem eller førskole, på ideell basis og som er
tilgjengelig for alle i Nærsnes skolekrets på like vilkår.
Dersom ingen slike interessenter finnes, skal midlene settes av i et legat til formål å gi økonomisk
støtte til fritidsaktiviteter for barn under 12 år på Nærsnes.
- ----------- Disse vedtektene er gyldige og i kraft per dags dato, jf allmøtevedtak 19.06.2007

_________________________
Merete Horn- Eggestøl
styremedlem

_________________________
Øyvind Kristian Bustnes
styremedlem

_________________________
Øyunn Kvello Jahr
styremedlem

_______________________________
Carin Meinhard
styremedlem

_________________________
Thorleif Eriksen
styremedlem

___________________
Henning M. Heitmann
styreleder
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