
VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE SA 

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte   

 

 

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak iht. lov om samvirkeforetak. Foretakets navn er 

Wergelandsveien Barnehage SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets 

forpliktelser. 

 

2. Forretningssted 

Forretningskontoret er i Kristiansand Kommune. 

 

3. Formål 

Foretakets formål er å eie og drive barnehage i Wergelandsveien 15a. Virksomheten har et ideelt 

(ikke økonomisk) formål. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket. 

Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med 

barnas hjem. Virksomheten skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

 

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent  
Hvert medlem skal betale kr 4000 i andelsinnskudd. Ved utmelding har medlemmet krav på å få 

tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Det skal ikke betales medlemskontingent. Andelsinnskudd 

tilbakebetales uten renter.  

 

5. Medlemmer  

Wergelandsveien Barnehage er åpen for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens opptakskrets er barn 

som sokner til Solholmen skole. Styret kan vurdere søkere også utenfor kretsen. Bedrifter kan 

være medlem av foretaket. Bedrifter som eier andel i foretaket har de samme rettigheter og plikter 

som andre medlemmer.  

 

6. Anvendelse av årsoverskudd 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret innenfor de 

rammer som gis i lov om samvirkeforetak. 

 

7. Styre og daglig leder  

Foretaket skal ha et styre med minst 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer. Styrets 

medlemmer velges for 2 år av gangen. Styret skal være et samarbeidsorgan for samvirkets 

medlemmer og personale, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med 

barnehagens daglig leder/styrer. Barnehagens daglig leder/styrer har møte, -tale og forslagsrett, 

men har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. 

 

Barnehagens styre eller den som bemyndiges skal foreta tilsetting /oppsigelse i samråd med 

styrer/daglig leder. Beslutning om bemanningsøkning /reduksjon skal også foretas av styret som 

da vil inneha arbeidsgiveransvaret. 

 

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet 

gjelder det som styrelederen har stemt for. I styremøtene skrives referat som distribueres til 

foreldrene i barnehagen. 

 

8. Ordinært årsmøte 

Årsmøtet er samvirkets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Innkalling 

og underretning med saksliste skal være skriftlig og sendes ut til medlemmene med minst 14 

dagers varsel. På årsmøtet skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten 

som bl.a. skal inneholde: 

 

 



a. Valg av møteleder 

b. Styrets årsmelding 

c. Godkjennelse av regnskap og fastsettelse av budsjett 

d. Valg av styremedlemmer 

e. Valg av revisor og godkjennelse av dennes honorar 

f. Fastsettelse av foreldrebetaling pr. måned (maks pris + kostpenger) 

g. Utarbeidelse av generelle kriterier for opptak av barn. Disse skal vedtektsfestes 

h. Eventuelle forslag til vedtektsendringer 

i. Eventuelle forslag til oppløsning 

j. Eventuelle arbeidsinstrukser for daglig leder 

k. Medlemsmøtet fastsetter omfanget av foreldrenes arbeidsplikt og en økonomisk kompensasjon 

for ikke utført arbeid. Styret fastsetter aktuelle datoer for gjennomføring 

l. Andre saker som styret ifølge vedtektene eller etter eget initiativ skal legge frem på årsmøtet, 

eller som er sendt inn av medlemmene 

m. Styrets forslag må fremgå av den utsendte underretningen med saksliste. Forslag fra 

medlemmene må være mottatt av styret senest tre uker før årsmøtets avvikling. 

n. Årsmøtet kan endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmene.  Vedtektsendringer 

i henhold til samvirkeloven § 54 annet ledd krever tilslutning fra minst fire femdeler av de 

stemmene som er gitt. 

 

9. Utmelding/oppsigelse 

Utmelding av samvirkeforetaket medfører tap av barnehageplass. Utmelding skal skje skriftlig 

med en oppsigelsestid på 2 måneder. Utmelding rettes til daglig leder.  

 

10. Utestenging ved mislighold 

Et medlem kan utestenges fra samvirkeforetaket iht. lov om samvirke § 23. I slike tilfeller mister 

medlemmet plass i barnehagen. Andelsinnskudd tilbakebetales medlemmet. 

 

11. Andelsinnskudd 

Andelsinnskudd kan ikke omsettes. Ved utmelding skal andelsinnskudd tilbakebetales. 

Renteavkastninger tilkommer samvirkeforetaket. Andelsinnskuddet indeksreguleres ikke. 

 

12. Oppløsning/avvikling 

Dersom samvirkeforetaket skal oppløses, kreves flertall blant de fremmøtte på årsmøtet. Disse må 

representere minst halvparten av medlemmene. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan nytt 

årsmøte holdes minst 3 uker senere og bindende vedtak om oppløsning da kan treffes med 3/4 

flertall av de som er til stede.  

 

13. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket 

etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på 

andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle en annen 

barnehage, primært i samme skolekrets og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning.  

 

 

 

 


