Visjon: Vi vil tilby et helhetlig utdanningsalternativ basert på bærekraftig
utnyttelse av lokale ressurser og muligheter i Helgådalen, der hver enkelt elev
kan realisere sitt fulle potensiale.

Vedtekter for HELGÅDAL MONTESSORI SA
§ 1. Navn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Helgådal Montessori SA. Foretakets
forretningskontor er i Verdal kommune.
§ 2. Formål
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom å tilby en grunnskoleopplæring
basert på Montessori-pedagogikk. Foretaket skal drives i samsvar med Friskoleloven (Lov om
frittståande skolar), lov av 04.07.2003 nr 84., skoler med rett til statstilskudd, og har til formål å drive en
montessoriskole med høy pedagogisk standard . Foretaket har ikke erverv som formål, og
virksomheten er av ikke økonomisk karakter. Et eventuelt overskudd av driften skal benyttes til å
fremme skolens formål.
§ 3. Medlemskap og andelsinnskudd
Alle fysiske og juridiske personer kan bli medlem av Helgådal Montessoriskole SA ved å betale en
andel. Det finnes to andelsinnskudd:

A-innskudd er kr 1000,- og gir en stemme i årsmøtet.

B-innskudd er valgfritt og gir ikke stemme i årsmøtet. Innskudd kan gjøres ved kontantinnskudd
eller dugnadsinnsats. Dugnadsinnsats verdsettes etter antall timer og en årlig sats fastsatt av styret.
Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter og utbytte på andelsinnskudd.
For å tegne B-innskudd må det tegnes A-innskudd slik at alle medlemmer har stemmerett.
A-innskudd regnes som innskuddskapital etter friskolelova §2-2 og skal til enhver tid utgjøre minimum
kr 100 000.
§ 4. Organisering
Helgådal Montessori SA er et andelslag med åpent medlemskap og med begrenset økonomisk ansvar.
Medlemmene hefter ikke for lagets forpliktelser ut over sitt andelsinnskudd. Kapital og medlemstall er
vekslende. Andelene forrentes ikke. Andelene tilbakebetales ikke ved utmelding. Det føres protokoll
over medlemmenes andeler og det utstedes andelsbevis. Kjøpte andeler følger andelseier. Ved
andelseieres død, eller selskapers avslutning, faller andelen bort og ansees som en gave til foretaket.
§ 5. Styringsorgan
Helgådal Montessori SA ved styret har ansvaret og er den øverste ledelsen av skolen og skal se til at
skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Styret skal delegere det daglige driftsansvaret for skolen til daglig leder.
Virksomheten skal ikke ha daglig leder før skoledrift har startet opp.
Skolen skal ha elevråd for årstrinna 5-10 etter Friskolelovens Kapittel 5 § 5-3.
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et
arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell
medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Styret skal ellers utføre de oppgaver som er gitt etter Friskolelovens Kapittel 5, § 5-2.
§ 6. Årsmøte
Årsmøtet i Helgådal Montessori SA skal avholdes innen utgangen av mai hvert år. Innkalling skjer ved
annonsering av møtet i lokalavisa senest 4 uker før møtet. Frist for innsending av saker til møtet settes
14 dager før møtet og endelig sakliste med evt. vedlegg sendes ut senest 1 uke før møtet.
Årsmøtets behandling:

Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste


Budsjett og regnskap

Årsrapport fra daglig leder

Vurdering/eventuelt fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode

Valg av styrets leder for ett år om gangen

Valg av 4 Styremedlemmer : 3 velges for 2 år, 1 velges for 1 år første år, senere velges for 2 år

Valg av 3 Varamedlemmer: alle velges for 1 år

Valg av valgkomité som består av 3 medlemmer, som velges for 1,2 og 3 år

Andre saker som er meldt til styret

Årsmøtet tilkjenner Styret ansvarsfrihet

Saker til orientering
Det føres protokoll fra årsmøtet.
Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall ved årsmøte. Alle medlemmer som har minst en
A-andel, har stemmerett. Kun A-andeler gir stemmerett. Ingen medlemmer har mer enn en stemme.
For å tegne B-innskudd må det også tegnes A-innskudd slik at alle medlemmer har stemmerett ihht
Samvirkeloven kapittel 5 § 38.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. Prosedyre for
innkalling er den samme som for ordinært årsmøte.
§ 7. Styret
Styret i Helgådal Montessori SA skal bestå av leder, 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.
Årsmøtet velger leder for ett år om gangen. Styret konstituerer nestleder, kasserer, sekretær og
styremedlemmer. 1 styremedlem velges for 1 år første året, deretter for 2 år om gangen. Øvrige
styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen.
I tillegg til styret har personer etter Friskolelovens Kapittel 5, § 5-1 rett til å være til stede i styremøte
og seie meininga si og få denne tilført protokollen.
Disse er:
a) Ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskole, ein representant
oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein vidaregåande skole
b) ein representant for elevrådet ved skolar som har slikt råd
c) ein representant frå foreldrerådet ved skolar som har slikt råd
d) ein representant for undervisningspersonalet ved skolen
e) ein representant for andre tilsette ved skolen
f)
dagleg leiar av skolen.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84 Styret i samarbeid med daglig leder ansetter
personalet på skolen. Styret i fellesskap tegner for virksomheten og kan gi styremedlemmer, daglig
leder eller navngitte ansatte spesifikk rett til å tegne for foretaket. Styret kan meddele prokura.
Foretaket skal ikke ha daglig leder før skoledrift startes opp.
Det føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak.
Styreinstruks:

Drifte skolebygget.

Godkjenne budsjett og regnskap fra daglig leder.

Motta rapportering fra daglig leder.

Avgi innstilling i saker til årsmøtet.

Utarbeide årsmelding og regnskap fra foretaket.

Være støttespillere for daglig leder.

Styret skal ikke være aktivt i den daglige drift administrasjon av skolen.
Styrets oppgaver følger ellers av Friskolelovens Kapittel 5, § 5-2.
§ 8 Budsjett / økonomi
Styret skal se til at budsjett og regnskap for skolen er i balanse og ikke drives med underskudd.
Styret kan oppfordre til endret drift eller gjøre vedtak som får konsekvenser for skolen hvis økonomien
tilsier at det er nødvendig/ønskelig. Årsoverskudd som kommer i tillegg til det overskudd som reguleres
av privatskoleloven skal brukes til godskriving av foretakets egenkapital.
§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan vedtas med 2/3 stemmeflertall av avgitte stemmer på årsmøte eller
ekstraordinært årsmøte. Endringsforslag skal følge innkallingen til møtet.

§ 10 Oppløsning
Foretaket kan oppløses dersom ¾ flertall på lovlig innkalt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte krever
det. Forslag om oppløsning må gå fram av innkallingen.
Dersom antall stemmer for oppløsning ikke utgjør minst ¾ av de som har stemmerett i foretaket, kan
oppløsning bare vedtas av ekstraordinært årsmøte avholdt minst 2 måneder senere.
Selskapet kan ikke oppløses så lenge godkjenning for skoledrift foreligger.
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket
etter at det har dekket sine forpliktelser etter privatskoleloven. Dersom det blir besluttet at skoledriften
skal legges ned, skal skolen omgående gi beskjed til Utdanningsdirektoratet. For mye utbetalt
statstilskudd skal da snarest betales tilbake til direktoratet.
Dersom skoledriften blir nedlagt skal avsatte midler i investeringsfond og eiendeler finansiert ved fond
føres tilbake til Utdanningsdirektoratet, jfr Friskolelovens Kapittel 6 § 6.
Innkallingen skal inneholde styrets forslag til anvendelse av foretakets midler etter at tilbakeføringer
etter Friskoleloven er utført, og etter at gjeld er betalt og andelsinnskudd er tilbakebetalt. Oppløsende
årsmøte bestemmer anvendelse av gjenværende midler. Midlene skal komme befolkningen i Helgådal
til gode så langt det er mulig etter at Friskolelovens regler er oppfylt.
Dersom Helgådal Montessoriskole SA ikke får godkjenning for drift av privatskole etter formålet skal
styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte etter § 6. Til dette møtet skal styret legge fram alternative
forslag om videre drift av foretaket og eventuell oppløsning.

