
VEDTEKTER 
FOR 

FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA 
 

§ 1 Selskapets navn er Fagerhaug Kristne Skole SA og er et samvirkeforetak. 

 

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Stjørdal kommune. 

 

§ 3 Selskapets virksomhet er å tilby undervisning i grunnskole etter Friskolelova, og 

eventuell annen virksomhet med naturlig tilknytning til selskapets formål. Selskapet 

skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd for utdeling til 

eierne. 

 

§ 4 Selskapets andelskapital er basert på vekslende deltakertall og kapital.  Hver andel er 

på kr. 1.000,-. Andelseierne hefter kun for sine andeler.  Andelskapitalen skal betales 

tilbake ved utmelding som andelseier.  Andelskapitalen skal ikke forrentes.  Det skal 

ikke betales medlemskontingent. 

 

Andeler i selskapet kan regnes av deltakere som på forhånd er godkjent av selskapets 

styre. 

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

styre. 

Ved overdragelse til nye andelseiere skal tidligere andelseiere ha fortrinnsrett til erverv 

av andelene.  Transport av andeler er således ikke gyldig før styret har godkjent 

overdragelsen. 

 

§ 6 Selskapets styre skal bestå av 3 – 7 medlemmer med varamedlemmer etter årsmøtets 

nærmere bestemmelse.  I tillegg deltar daglig leder og andre representanter på 

styremøte med tale- og forslagsrett i henhold til Friskolelovens bestemmelser. 

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 årsmøtet.  Det står årsmøtet fritt å bytte ut styrets leder og/eller 

styremedlemmer mellom årsmøtet. 

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 

Friskoleloven med forskrifter.  Ut fra disse bestemmelser og i samsvar med de 



beslutninger og målsettinger som innenfor lovens ramme fattes av skolens eier, 

fastsetter styret retningslinjer (skolevedtekter) for virksomheten. 

Styrets oppgaver og ansvar bygger på de samme retningslinjer og formuleringer som i 

samvirkelovens kapittel 6 «Selskapets ledelse».  Dette innebærer at styret skal sørge 

for at selskapets egenkapital til enhver tid er forsvarlig ut fra 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 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni måned.  Innkalling til årsmøtet 

skjer skriftlig med 1 ukes varsel.  Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. 

Årsmøtet ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 

- Bli orientert om styrets årsberetning og revidert årsregnskap. 

- Bli orientert om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i 

henhold til det fastsatte årsregnskapet. 

- Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av honorar til revisor. 

- Valg av styrets medlemmer, herunder valg av styrets leder. 

- Andre saker som etter loven eller vedtekter hører inn under årsmøtet. 

På årsmøtet har hver andelseier 1 – en – stemme forutsatt at andelen er tegnet og 

innbetalt.  Andelseier kan møte personlig eller ved fullmektig med skriftlig fullmakt.  

Ingen fullmektig kan representere mer enn 3 andelseiere. 

 

§ 9 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når andelseiere 

som representerer minst 10 % av vandelskapitalen krever det. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 1 ukes varsel.  På 

ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen. 

 

§ 10 Selskapet skal ha en daglig leder.  Daglig leder er også rektor ved skolen. Daglig leder 

skal utføre sine oppgaver i tråd med Friskoleloven og samvirkelovens kapittel 6 

«Selskapets ledelse» 

 

§ 11 Til endring av disse vedtekter kreves tilslutning fra minst 2/3 av både de avgitte 

stemmer så vel som av den andelskapital som er representert på årsmøtet. 

 



§ 12 Ved oppløsning av selskapet skal skolen omgående og uten oppfordring gi melding til 

Utdanningsdirektoratet. Gjenstående netto formue etter at friskolelovens krav er 

oppfylt, skal tilfalle allmennyttige formål som viderefører Stjørdal Misjonskirkes 

ideelle formål. 

 

§ 13 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lovgivning for Friskoler samt den til 

enhver tid gjeldende samvirkelov som analogisk kommer til anvendelse såfremt ikke 

annet fremgår av selskapets vedtekter. 

 

 

 

Stjørdal, 15.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 


