Vedtekter for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Vedtatt på stiftelsesmøte den 13. januar 2020.

§ 1 Selskapets navn og forretningskontor
Selskapets foretaksnavn skal være: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Karmøy kommune.
§ 2 Foreningens formål
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS har til oppgave å stå for skolens drift, herunder gi
undervisning på grunnskolenivå.
Det inngås nødvendige avtaler for leie av bygning m.v. Undervisning skal skje i
overensstemmelse med «Lov om frittståande skolar» med senere endringer, og i samsvar
med det grunnlag og de planer skolen arbeider ut fra. Undervisningen skal føre frem til
offentlig godkjent eksamen og vitnemål.
Aksjeselskapet har følgende basis og formål:
a) Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skal i all sin virksomhet søke å skape et
læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud
som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske
bekjennelsesskrifter.*
Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og
etterfulgt.
b) I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap,
inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et
godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.
I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og
forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.
Aksjeselskapets virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis og selskapet kan ikke dele
ut utbytte til eneaksjonær.
* Omfatter de tre oldkirkelige symboler (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse),
samt den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

§ 3 Aksjekapital
a)
b)

Aksjekapitalen skal være på kr 100 000,-.
Aksjens pålydende skal være kr 1 000,-, som tilsvarer kjøpesum for hver aksje.
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c)
d)
e)

Aksjekapitalen skal være fullt innbetalt innen 30. januar 2020.
Stiftelseskostnader betales fullt ut av aksjonær Egill Danielsen Stiftelse.
Egill Danielsen Stiftelse er eneaksjonær.

Skolevirksomheten skjer i samarbeid med Egill Danielsen Stiftelse.
§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Innkalling med sakliste må være
tilgjengelig for aksjonærene minst en uke før generalforsamlingen avholdes. Ekstraordinær
generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. Forslag som skal behandles på
generalforsamlingen må være skriftlig og sendt styret senest 4 uker før årsmøtet.
Styret for Egill Danielsen Stiftelse utgjør selskapets generalforsamling. Hvert faste
styremedlem har 20 stemmer.
Leder i styret for Egill Danielsen Stiftelse er generalforsamlingens ordstyrer, dersom ikke noe
annet blir vedtatt.
På generalforsamlingen kan det behandles andre forslag enn de som fremgår av sakslisten
når flertallet av aksjonærens fremmøtte medlemmer gir samtykke.
§ 5 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne årsberetning
Godkjenne revidert årsregnskap
Gi uttalelse til budsjett
Gjøre vedtektsendringer
Velge skolestyre
Behandle innkomne forslag
Bistå med tilrettelegging for innhenting av midler til skoledriften
Behandle saker som etter lov ikke er tillagt styret
§ 6 Styret

Styret består av 5 styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer. Leder velges av
generalforsamling for to år om gangen. Styret velger selv nestleder for to år om gangen.
Rektor har møteplikt, talerett og forslagsrett i styret. Andre rektorer ved skoler knyttet til
Egill Danielsen Stiftelse har møte- og talerett i skolestyret.
Daglig leder i Egill Danielsen Stiftelse har møte-, tale- og forslagsrett i styret, er styrets
referent, og bistår styret i saker som defineres i styrets delegasjonsreglement. Dette
inkluderer bl.a. jevnlige utviklingssamtaler med rektor og skolens ledergruppe. Daglig leder i
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Egill Danielsen Stiftelses møte-, tale- og forslagsrett, ansvar og oppgaver kan ivaretas av
annen representant for Egill Danielsen Stiftelse, utpekt av stiftelsens daglige leder.
Representanter for ansatte, elever, foreldre, offentlige myndigheter og evt. andre har
møterett i samsvar med Lov om frittståande skolar.
Styret kan tildele andre møterett og talerett ved behov.
Funksjonstiden for styremedlemmene er fire år og to år for varamedlemmene. Ved
eventuelt nyvalg av hele styret velges tre medlemmer for to år og to medlemmer for fire år.
Maksimal sammenhengende funksjonstid for styremedlemmer er 10 år.
Styret skal:
a) se til at skolen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser gitt av
offentlig myndighet
b) fatte vedtak i saker i henhold til Lov om frittståande skolar §5-3
c) vedta instruks for rektor
d) utarbeide årsmelding for skolen
e) Sikre at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode
f) iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
g) representere aksjeselskapet utad
Styret kan delegere ansettelsesmyndighet til et eget ansettelsesutvalg som foretar
ansettelse av skolens personell. Ansettelsesmyndighet for vikariater for mindre enn ett
skoleår kan delegeres til rektor.
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten. Styret skal se til og har ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter.
Aksjeselskapet tegnes av styrets leder samt ett av styremedlemmene. Styret kan meddele
prokura.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik
særlig betydning for medlemmet selv eller nærstående at medlemmet må anses for å ha en
fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.
Det føres protokoll over de saker som behandles i styret.
Styremøte skal holdes når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene
krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.
§ 7 Rektor
Rektor er skolens daglige leder etter Lov om frittståande skolar. Rektor er den pedagogiske
og administrative leder av skolen. Rektor har ansvar for at vedtektene, lover, forskrifter,
reglement, instrukser og styrevedtak blir fulgt.
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§ 8 Ansatte
Personalet må være lojal mot og aktivt fremme skolens basis og formål slik dette er nedfelt i
skolens dokumenter.
§ 9 Rådsorganer
Skolen skal ha de rådsorganer som Lov om frittståande skolar krever. Det kan etableres
andre råd ved skolen. Styret fastsetter regler for rådene.
§ 10 Vedtektsendring
Generalforsamlingen kan vedta endring av vedtektene. Endringer krever enstemmighet
blant alle stemmeberettigede hos aksjonæren. § 2a kan ikke endres.
§ 11 Oppløsning
Oppløsning behandles etter aksjeloven, og vedtak treffes på generalforsamlingen. Det skal
velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas.
Aksjeselskapets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse disponeres i tråd med
gjeldende lovgivning på friskolefeltet. Det er bestemmelsene i økonomiforskrift til
friskoleloven som regulerer de økonomiske forhold knyttet til en eventuell nedleggelse av
skolen. I den grad dette lovverket tillater det skal formuen tilfalle Egill Danielsen Stiftelse.
Dersom også stiftelsen skal avvikles, kan aksjeselskapets disponible formue tilfalle annen
undervisningsinstitusjon på evangelisk luthersk grunn.
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