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VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BRUSLETTA BARNEHAGE SA
Vedtatt på årsmøtet den 23.09.04, sist endret den 20.03.13
§ 1 Ansvar og formål
Brusletta Barnehage SA, er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital.
Foretaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar. Det enkelte medlem er bare ansvarlig
for verdien av sitt andelsinnskudd.
Formålet er på beste måte å etablere, eie og drive barnehage i Sørum for andelshavernes barn.
Barnehagen skal drives i henhold til "Lov om barnehager".
§ 2 Andelshavere
Andelshaverne har førsterett til å ha sine barn i samvirkeforetakets barnehage. Førsteretten
gjelder med de begrensninger som følger av opptaksreglementet, herunder at barnehagen får
en hensiktsmessig sammensetning med hensyn til alder og kjønn. Skal foresatte ha flere barn i
barnehagen, gjelder den første andelen også for søsken.
§ 3 Andel
Ved opptak av barn innbetales eierandel en måned før oppstart.
Ved oppsigelse selges andelen tilbake til barnehagen når styret har tildelt plassen til nytt barn.
Styret fører til en hver tid liste over interesserte kjøpere, og bestemmer etter beste skjønn
hvem som skal få kjøpe andelen. Overdragelse mellom ektefeller eller samboere som har
felles barn, trenger ikke styrets godkjennelse. Imidlertid må det gis melding til foretaket innen
14 dager etter at overdragelsen har funnet sted. Styret kan gi tillatelse til at andelene overdras
til annen sum enn pålydende. Styret avgjør til en hver tid gjeldende kurs.
Et andelsinnskudd er på kr. 4000,00. Andelsinnskuddet forrentes ikke.
§ 4 Valg av styre
Foretaket skal ledes av et styre på 2-6 medlemmer som blir valgt for 2 år om gangen på
årsmøtet. Styret velger selv styreleder. Styrelederen og ett styremedlem har signaturen til
foretaket. Årsmøtet velger også revisor for foretaket.
§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av
april måned, og blir innkalt med minst 14 dagers varsel gjennom brev til dem som er registrert
som andelshavere pr. 15. februar. Ved innkallingen skal det legges ved saksliste. Styret kan
innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle være behov for det. Styret skal forsøke å
holde seg til den ordinære innkallingsfristen på 14 dager. Dersom minst 1/4 av medlemmene
krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Årsmøte skal behandle:
1:
Godkjenning av årsmelding og regnskap.
2:
Foreta de valg som er nevnt i § 4.
3:
Ta stilling til andre saker som er nevnt i innkallingen.
Årsmøtet ledes av styrelederen i styret. Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Hver andel gir en stemme.
På årsmøtet blir det ført møtebok som blir opplest når møtet er slutt. Årsmøtet velger 2
medlemmer til å skrive under møteprotokollen.
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§ 6 Styret
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret velger
forretningsfører.
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal
underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen
Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en
sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som
stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
Styret fastsetter til en hver tid de gjeldende satser som skal betales for å ha barn i foretakets
barnehage. Dersom ikke den månedlige avgift blir betalt i rett tid, eller at banken krever mulig
lån som er tatt opp i forbindelse med andelen innfridd grunnet mislighold, kan styret omsette
andelen og/eller bestemme at andelshaveren skal miste sin rett til barnehageplass
øyeblikkelig. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.
Samarbeidsutvalget består av 1 forelder fra hver avdeling, og 2 ansatte i barnehagen.
Samarbeidsutvalget har ansvar for driften av barnehagen i nær kontakt med barnehagens
daglige leder. Styret i foretaket fastsetter vedtekter for barnehagen etter at endringsforslaget er
forelagt samarbeidsutvalget for uttalelse.
§ 7 Revisjon
Revisjonen skal gå nøye gjennom foretakets regnskap, bøker og papir. I tillegg til tallrevisjon,
skal det føres kontroll med foretakets drift, og om nødvendig gi melding til årsmøtet.
§ 8 Overskudd
Eventuelle overskudd i foretaket skal nyttes til drift av barnehagen.
§ 9 Oppløsning og avvikling
Dersom foretaket skal oppløses, krever dette 3/4 flertall blant de frammøtte 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 dem som da er
tilstede. Dersom foretaket blir oppløst skal først gjeld betales, deretter skal andelene betales
tilbake så langt det er midler til dette. Eventuelle midler utover dette skal overføres til
barnehageformål i kommunen.
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