Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll

VEDTEKTER
Vedtatt som revidert på årsmøte 7. april 2014
Sist endret på årsmøte 7. april 2016

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll (heretter kalt FF) og
ble stiftet 20.10.2004.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å støtte skolen praktisk og økonomisk samt å bidra til å ivareta de
steinerpedagogiske prinsipp og den profil skolen har som grunnlag. Foreningen skal virke for
et godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos
elevene og skape kontakt mellom skolen, Camphill Rotvoll, Steinerbarnehagen Rotnissen og
lokalsamfunnet.

§ 3 Juridisk person
Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll er en selveiende og frittstående juridisk
person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Medlemmene er ikke personlig
ansvarlig for foreningens økonomi.

§ 4 Medlemmer
Alle foreldre / foresatte til elevene ved skolen er medlemmer.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i
foreningen, med unntak av ansatte ved skolen. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

§ 6 Kontingent og økonomi
Foreningen skal bidra til skolens økonomi. Midler som bevilges skal synliggjøres i form av
konkrete anskaffelser, prosjekter, studieturer /-reiser for klasser, osv., som ikke er knyttet til
skolens ordinære drift.
FFs drift finansieres ved medlemskontingent og inntektsgivende arrangement som for
eksempel høstmarked.
Foreningen disponerer egen bankkonto. Leder og kasserer disponerer kontoen.
Medlemskap i foreningen omfatter abonnement på tidsskriftet «Steinerskolen». Kontingenten
fastsettes på årsmøtet.
Foreldreforeningen fører regnskap. Kasserer skal hvert år i god tid før årsmøtet framlegge
regnskap for revisorer. Regnskap revideres årlig av to revisorer, som velges på årsmøtet.
Revisorer kan ikke være medlem av styret. Styret utarbeider årets budsjett som presenteres på
årsmøtet.

§ 7 Tillitsvalgte godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta økonomisk godtgjørelse for sine verv.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Alle medlemmer innkalles direkte av styret til minst et felles årsmøte senest innen utgangen
av april med minst 21 dagers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet må meldes til
styret innen 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøte
tilstreber konsensus.
Årsmøte forberedes av styrets medlemmer og ordstyrer velges på årsmøtet.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
Ved votering gjelder alminnelige flertall av de avgitte stemmer.
Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Andre valg kan foregå
skriftlig hvis en deltaker på årsmøte krever det. Ingen har mer enn én stemme.

§ 10 Årsmøtes oppgaver
Årsmøtet skal:
1.

Behandle Foreldreforeningens årsmelding

2.

Behandle Foreldreforeningens regnskap i revidert stand

3.

Fastsette kontingent

4.

Vedta Foreldreforeningens budsjett

5.

Velge medlemmer til FF-styret

6.

Velge to revisorer

7.

Utnevne valgkomite (3 personer)

8.

Innstille kandidater til styret på Steinerskolen på Rotvoll

9.

Behandle innkomne forslag og eventuelle vedtektsendringer.

§ 11 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) omfatter skolens klassekontakter, inkludert
foreldrerepresentant(er) fra avd. Vidar, FF-styret, en representant fra kollegiet, en fra
fritidshjemmet, foreldrerepresentanter i styret for Steinerskolen på Rotvoll, elevrepresentant
og en representant fra administrasjonen, fortrinnsvis daglig leder. Alle medlemmer kan delta
på møter av FAU. Stemmerett har kun klassekontakter og styret.
Foreldreutvalg administreres av FF-styret, som er ansvarlig for innkalling til møter minst 1
gang per semester. Konsensus tilstrebes. Ved valg avgjøres saker med alminnelig flertall.
FAU har som oppgave å arrangere og samordne elev-/foreldreaktiviteter ved skolen.

§ 12 Styret
FF har et styre som minst består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styremedlemmer
velges for en periode på̊ to år med to av styremedlemmene på̊ valg hvert år. Dersom mer enn
to styremedlemmer skal velges inn i styret , skal to styremedlemmer velges for 2 år, mens
resterende velges for ett år. Styret konstituerer seg selv.
Styret skal videreføre initiativ fra årsmøtet og FAU.
Styret administrerer FAU og FF.
Styret kan oppnevne permanente eller tidsbegrensede arbeidsgrupper blant medlemmer av FF.
Styret er ansvarlig for forvaltningen av foreningens økonomi. Styrets leder og styrets
nestleder har prokura og signeringsrett hver for seg.
Styret skal forvalte budsjettet som er vedtatt i årsmøtet. Ved mindre avvik fra budsjettet kan
saken bringes til FAU for avgjørelse.

Det tilstrebes konsensus. Beslutninger tas ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør
lederens stemme.
Styret skal representere Foreldreforeningen utad.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Ved frafall i styret kan FAU utnevne nytt styremedlem inntil neste årsmøte.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 15 stemmeberettigede
medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 21 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 14 Vedtektsendringer
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.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av Foreldreforeningen kan bare skje ved avvikling av Steinerskolen på Rotvoll og
skal behandles på et årsmøte.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av FF. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.
I tilfelle oppløsning tilfaller midlene i FF det sentrale foreldreforbundet for Steinerskolene i
Norge.

