Stiftelsesdokument for «Klassekasse Helland Skule årgang 20xx»
01.10.20xx ble det avholdt stiftelsesmøte.
Til stede som stiftere var:
Per Askeladd
Pål Askeladd
Espen Askeladd
Som møteleder ble valgt: Espen Askeladd
Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble fremlagt. Foreningen ble så besluttet stiftet.

Man gikk deretter over til valg av styre.
Som styrets leder ble valgt: Per Askeladd, Hagnesvegen xxx, 6390 Vestnes
Som styrets medlemmer ble valgt:
Navn: Pål Askeladd
Navn: Espen Askeladd
Navn:

Adresse: Vorpeneset xx, 6390 Vestnes
Adresse:Skorgen, 6390 Vestnes
Adresse:

Undertegnet av alle stifterne.
Navn
Adresse

Per Askeladd
Hagnesvegen xx, 6390 Vestnes

Navn
Adresse

Pål Askeladd
Vorpeneset xx, 6390 Vestnes

Navn
Adresse

Espen Askeladd
Hagnesvegen xxx, 6390 Vestnes

Navn
Adresse

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.

Sted,

den

Vedtekter for «Klassekasse

Helland Skule årgang 20xx»

§1

Foreningens navn

Foreningens navn er: Klassekasse Helland Skule årgang 20xx og ble stiftet 01.10.20xx
§2

Formål

Foreiningas formål er å utvikle tiltak for å skaffe til veie ressursar, slik at klassen vil kunne
finansiere klasseturar og andre sosiale- og trivselsfremmande aktiviteter gjennom skuleåra,
for å bidra til eit godt klasse- og læringsmiljø. Tiltaka og ressursane skal i sin heilhet komme
klassa til gode. Foreininga skal drives på frivillig basis. Virksomheten utøves i elevenes
nærmiljø, i hovudsak Vestnes.
§3
Juridisk person
Foreininga er sjølveigande og er frittståande juridisk person med upersonlig og begrensa
ansvar for gjeld.
§4
Medlemmer
Foreldre til elever i klassen er medlemmer.
§5
Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreninga.
§6
Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet..
§7
Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikkje motta honorar for sine verv.
§8
Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen juni måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet kan avholdes i forbindelse med foreldremøte, og innkalles av styret. Forslag som
skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikkje skje ved fullmakt.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest
1 uke før årsmøtet.

§9
Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 10
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontigent
5.
Velge: Styre med 1 leder, 1-3 medlemmer og 1 varamedlem

§ 11
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 12
Styret
Foreningen ledes av et styre på 1-4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal:
1.
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3.
Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.
Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Foreningen tegnes av styremedlemmer hver for seg.
1

§ 13
Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 14
Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det kan velges et
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre,
og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for å fremme ved at elevene sjølv bestemmer i løpet av siste halvår i 10. klasse kva
eventuell restformue skal gå til.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette
treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

