
VEDTEKTER
for

Fagerhaug International School AS

§1
Selskapets navn er Fagerhaug International School AS

§2
Selskapets forretningskontor er i Stjørdal kommune.

§3
Selskapet har som formål å tilrettelegge for og drive privat, internasjonal skole og
eventuell annen virksomhet med naturlig tilknytning til selskapets formål i samsvar

med Privatskoleloven.

Skolen inngår som eget rettssubjekt i Fagerhaug Oppvekstsenter, som også
innbefatter Fagerhaug Kristne Skole BA og Fagerhaug Barnehage.

Selskapet skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd,
men gjennom sin drift sørge for vedlikehold av selskapets aksjekapital.

§4
Selskapets aksjekapital er på 100 000 kroner, forelt på 100 aksjer a pålydende kr

1000,- og aksjene innehas i sin helhet av Stjørdal Misjonskirke.

§5
Andelene kan ikke overdras til andre uten etter forutgående godkjennelse av

selskapets styre og en etterfølgende endring av § 4 i vedtektene.

Ved enhver overdragelse av aksjer skal styret godkjenne overdragelsen.

§6
Selskapets styre skal bestå av 1-7 medlemmer, med vara - medlemmer etter

generalforsamlingens nærmere bestemmelse. I tillegg deltar daglig leder og andre
representanter på styremøte med tale- og

 forslagsrettt i henhold til bestemmelsene i Privatskoleloven § 5-1.

Ved stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme.

Styrets medlemmer med varamedlemmer velges for to år om gangen. Styrets leder
velges hvert år av generalforsamlingen. Det står generalforsamlingen fritt å bytte ut

styrets leder og/eller styremedlemmer på ekstraordinær generalforsamling.
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Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Styremedlemmer kan ved melding til selskapet
fritas fra vervet før valgperiodens utløp. 

Styrets oppgaver og ansvar bygger på de retningslinjer og formuleringer som finnes i
Privatskoleloven med forskrifter generelt, og Privatskoleloven § 5-2 spesielt. 

Styrets oppgaver og ansvar bygger på de samme retningslinjer og formuleringer som
aksjelovens kap 6 ”Selskapets ledelse”. Dette innebærer at styret skal sørge for at
selskapets egenkapital til enhver tid er forsvarlig ut ifra risikoen ved og omfanget av

virksomheten.

§7
To av styrets medlemmer, hvorav den ene skal være enten leder eller nestleder,

innehar selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

§8
Styret innkaller til ordinær  generalforsamling som holdes innen utgangen av mai

måned.  Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig med 1 ukes varsel.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Bli orientert om styrets årsberetning og revidert årsregnskap inkl styrets 

anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til det 
fastsatte årsregnskap.

2. Bli orientert om evt godtgjørelse til styret og godkjenning av honorar til revisor.
3. Drøfte skoleselskapets utvikling og mulige langsiktige satsinger og 

finansiering av disse. 
4.  Valg av styrets medlemmer, herunder valg av styrets leder.
5.  Andre saker etter loven eller endring av vedtekter hører inn under 

generalforsamlingen.
6. Valg av revisor

 
 Et flertall av aksjeeierne eller minst 2 styremedlemmer kan kreve ekstraordinær

generalforsamling.

Styrets medlemmer uten stemmerett har møterett på generalforsamlingen

§ 9
Skolens daglige leder (rektor) skal utføre sine oppgaver i tråd med Privatskoleloven

og aksjelovens kap 6 ”Selskapets ledelse”.
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§10
Ved oppløsning av selskapet skal skolen omgående og uten oppfordring melde

Utdanningsdirektoratet. For mye utbetalt statstilskudd skal uten oppfordring
tilbakebetales direktoratet, jmf. Økonomiforskriften § 6. Hvis selskapet oppløses skal
alle midler avsatt i investeringsfond, inklusive rente og aktiva som er finansiert ved

slike fondsmidler, tilbakeføres Utdanningsdirektoratet, jf. Økonomiforskriften § 11 og
Privatskoleloven § 7 – 2.

Evt annen gjenværende netto formue, etter at gjeld er dekket og eventuelle
tilbakeføringer til Utdanningsdirektoratet er forestått, skal tilfalle allmennyttige formål

som viderefører Stjørdal Misjonskirkes ideelle formål.
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