
Selskapspliktige vedtekter for Bogafjellbakken Naturbarnehage SA 

 

1. Foretaksnavn og forretningssted 

Bogafjellbakken naturbarnehage SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene 

hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 

Foretakets adresse er: Lyngholen 2, 4324 Sandnes. 

2. Virksomhetens formål 

Foretaket har som formål å eie og drive barnehage i Sandnes til det beste for medlemmene og deres 

barn. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som 

kjøpere av barnehagetjenesten fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, da 

avkastningen blir stående i virksomheten. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i 

foretaket. 

Barnehagen skal drives som en naturbarnehage. 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for 

barnehagevirksomhet. 

3. Medlemskap  

Foretaket er åpent for foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foresatte har 

akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Foreldre undertegner 

foreldrekontrakt med barnehagen. 

Andelsinnskudd er avviklet fra og med 01.01.21.  

4. Foretakets organer 

4.1 Styret 

Foretaket ledes av et styre på 3-6 medlemmer som blir valgt for 2 år om gangen på årsmøtet. Styret 

konstituerer seg selv. Styremedlemmene velges inn for to år. Styremedlemmene blir valgt inn på 

årsmøtet. Det velges inn en representant fra de ansatte i styret, dette velges på personalmøte. 

Styret har ansvar for en forsvarlig og organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektens 

bestemmelser. 

Styret skal føre protokoll over styremøter. 

Styret og daglig leder i barnehagen er i fellesskap tildelt signatur. 

4.1.1 Styrets oppgaver 

1. Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål blir realisert. 

2. Styret har ansvar for barnehagens økonomi 

3. Styret har ansvar for å fastsette budsjett og orientere om budsjettet på årsmøtet. 

4. Styret velger en regnskapsfører. Styret har ansvaret for betryggende regnskapsførsel, og at 

regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet. 

5. Styret ansetter daglig leder 



6. Styret skal føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og 

vedtekter. 

7. Styret skal utarbeide en styreinstruks. 

4.2 Daglig leder 

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og 

pedagogiske leder. Daglig leder deltar på styremøter uten stemmerett, og har ikke styreverv. Daglig 

leder rapporterer til styret. 

Daglig leder står for den daglige ledelse av samvirkeforetakets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter 
samvirkeforetakets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.  
 
Daglig leder skal sørge for at samvirkeforetakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og 
at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte 
saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.  
 

4.3 Årsmøtet 

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av april, og 

innkalling sendes ut slik at den er medlemmene i hende senest en uke før møtet. Ved innkallingen 

skal det legges ved saksliste. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle være 

behov for det. Dersom minst ¼ av medlemmene krever det, skal styret kalle inn til ekstraordinært 

årsmøte. 

Årsmøte skal behandle:  

1: Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. 

2: Styrets årsmelding. 

3: Godkjennelse av årsregnskap og disponering av årsoverskudd. 

4: Valg av styremedlemmer. 

5: Valg av revisor 

6: Eventuelt forslag til vedtektsendringer. 

7: Eventuelt forslag om oppløsning. 

8: Ta stilling til andre saker som er nevnt i innkallingen.  

Årsmøtet ledes av styreleder i eierstyret. 

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i 

loven. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Medlemmene har en stemme pr. 

medlemsfamilie. Det stilles ingen krav til hvor mange av de avgitte stemmeberettigede som må være 

til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktige. 

 



5. Vedtektsendring i selskapspliktige vedtekter. 

Vedtektsendringer i selskapspliktige vedtekter krever 2/3 flertall. Vedtektsendringer i henhold til 

barnehageloven, annet dokument, har styret myndighet til vedtektsendring. 

6. Oppløsning og avvikling 

Oppløsning av foretaket kan bare behandles på årsmøtet og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

Gjenværende midler skal gå til samvirkeforetaket eller allmennyttige formål. 

7. Samvirkeloven 

Dersom ikke annet er beskrevet i vedtektene gjelder samvirkelovens bestemmelser. 

 

 

 


