
SKATTEKISTABARNEHAGE

VEDTEKTER 1

“Det skal være godt å være meg sammen med andre”



     for Skattekista Barnehage SA  jmf. Samvirkeloven

1   Sammenslutning, foretaksnavn og forretningskontor
     Skattekista barnehage er et samvirke med skiftende medlemstall og kapital.
     Laget har begrenset ansvar. Lagets formål er å eie og drive Skattekista
     barnehage i Larvik for andelseiernes barn.
     Samvirket har forretningskontorer i Larvik kommune.
     Eventuelle overskuydd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

2   Formål
     Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og
     deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser
     gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester i
     foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene.

3   Medlemskap
a)  En andel koster 4.000,-
     Andelsinnskuddet skal ikke forrentes. Det skal ikke betales kontigent utenom
     månedlig foreldrebetaling.

b)  En andel gir rett til barnehageplass i Skattekista barnehage, og èn stemme ved
     årsmøte. Andelseiere har førsterett til å ha flere av sine barn i Skattekista
     barnehage. Førsteretten gjelder de begrensninger som følger av opptaks-
     kriteriene, herunder at barnehagen får en hensiktsmessig sammensetning av
     hensyn til alder og kjønn.

c)  Andel kjøpes etter opptak av barn og tildeles den som har den daglige omsorgen
     for barnet. Opptak gjøres etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og
     vedtekter.

d)  Dersom andelseier ikke har barn i barnehagen, kjøper samvirke automatisk
     tilbake andelen for likelydende sum. Andelseier kan beholde sin andel etter
     skriftlig avtale med styret.

e)  Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi medlemmene
     varsel, informasjon, dokumenter og lignende etter samvirkeloven, såfremt
     medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger lov om samvirke-
     foretak. Når et medlem skal gi melding eller lignende etter lov om samvirkeforetak,
     kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den
     e-postadresse eller på den måten daglig leder eller styrer har fastsatt til formålet.

4   Årsmøte
     Årsmøte er samvirkets øverste myndighet. Årsmøte holdes innen medio juni
     måned, etter innkalling med minst 14 dagers varsel gjennom brev til dem som er
     registrert som andelseiere pr. 15. mars. Ved innkalling skal saksliste legges ved.

     Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Dersom 1/4 av andels-
     eierne krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallelsesfrist
     ved ekstraordinært årsmøte er 14 dager.

     Årsmøte skal inneholde:

     Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen

     Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemme-
     berettigede og hvor mange stemmer disse har

     Gjennomgang av styrets årsmelding

     Gjennomgang av styrets årsregnskap

     Valg av styremedlemmer

     Valg av revisor

     Andre saker som er korrekt meldt inn til behandling

     Eventuelt forslag til vedtektsendring

     Eventuelt forslag til oppløsning

     Ved vedtak har hver andel èn stemme. Endringer i lagets Vedtekter 1 jmf.
     Samvirkeloven, krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Øvrige årsmøtesaker
     avgjøres av simpelt flertall. Vedtektsendringer i Vedtekter 1 jmf. Samvirkeloven
     skal vedtas av årsmøtet.

5   Styret
     Samvirket ledes av et styre bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem.
     Styret velges av årsmøtet.
     Styrets medlemmer velges blant andelshaverne.
     Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
     Styret konstituerer seg selv, og velger selv styreleder og nestleder på første
     styremøte etter årsmøte.
     Styreleder har sammen med et styremedlem Samvirkets signatur.
     Styrets medlemmer og varamedlem har taushetsplikt om alle saker som
     behandles i styret.
     Styret har ansvar for at samvirkets regnskap er ajour og i henhold til lover
     og forskrifter.
     Styret fastsetter barnehagens Vedtekter 2 (Vedtekter jmf. Barnehageloven).
     Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets
     vedtak.

6   Oppløsning og avvikling
     Dersom samvirket skal oppløses krever dette minst 3/4 flertall blant de frem-
     møtte på årsmøtet. Disse må representere minst halvparten av andelseierne.
     Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan nytt årsmøte holdes etter 3 uker, og 
     oppløsning kan skje ved 3/4 flertall blant de som er til stede. Ved oppløsning
     av samvirke skal andelen betales tilbake så langt det er midler til det.
     Eventuelle midler utover dette skal nyttes til barnehageformål.

7   Forholdet til lov om samvikeforetak (Samvirkeloven)
     Dersom ikke annet følger vedtektene, gjelder LOV 2007-06-29 nr. 81: Lov
     om samvirkeforetak (Samvirkelova)

     

     Vedtatt ekstraordinært årsmøte 15.11.2012


