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Vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim 

 

Vedtekter sist endret på årsmøtet 16.juni 2020. De avløser vedtekter av 12.01.2017. 

 

§ 1 Virksomhetens navn og organisasjonsnummer 

 Foreningens navn er Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim. Den ble stiftet 
7. mars 1972, og foreningen har organisasjonsnummer 995 289 369.  

§ 2 Formål 

 Foreldreforeningens formål er å virke for skolens vel både økonomisk og praktisk samt 
for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene. 

§ 3 Juridisk person 

 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld. Medlemmene er ikke personlig ansvarlig for 
Foreldreforeningens forpliktelser. 

§ 4 Medlemmer 

 Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen er medlemmer. 

 Andre som er interessert i å støtte skolen kan tegne seg som medlemmer etter 
samtykke fra styret. 

§ 5 Årsmøte 

 Årsmøtet er Foreldreforeningens høyeste myndighet. 

 Ordinært årsmøte avholdes hvert år i april. Medlemmene innkalles med minst 14 
dagers varsel. 

 Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet sendes styret minst tre uker 
før årsmøtet og skal tas med i innkallingen. Styret informerer medlemmene i god tid før 
fristen. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som 
møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

Stemmerett på årsmøtet har alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen. 
Beslutninger på årsmøtet fattes ved alminnelig flertall. 

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet. 

§ 6 Årsmøtets oppgaver: 

 1. Godkjenne saksliste. 

 2.  Velge møteleder, referent, og to personer til å underskrive protokollen. 

 3.  Behandle (og godkjenne) årsmelding og årsregnskap lagt frem av styret, eventuell 
  fastsetting av kontingent. 

 4.  Behandle innkomne forslag. 

5. Valg av 6 representanter og 2 vararepresentanter til styret, eventuelt revisor, og en 
valgkomitè bestående av minst 3 medlemmer. En av valgkomitéens medlemmer 
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skal også fremmes som Foreldreforeningens forslag til medlem i valgkomitéen for 
Foreningen Steinerskolen i Trondheim (velges på skolens årsmøte i mai). 
Årsmøtet velger styrets leder. 

  Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Valgkomitéen søker å begrense 
avtropping for å sikre kontinuitet. 

§ 7 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel dersom 
styret eller minst 30 medlemmer ønsker det. Ekstraordinært årsmøte kan kun fatte 
vedtak i saker som er angitt i innkallingen. 

§ 8 Foreningens styre 

 Foreningen ledes av et styre, også kalt Foreldreforeningens arbeidsutvalg (FAU), som 
er den utøvende myndighet for foreningen. 

 Styret består av 6 representanter fra foreldrene som velges på hvert årsmøte. Det 
velges 2 vararepresentanter.  

 Styret bør ha en foreldrerepresentant fra hvert trinn, småskole 1-4 klasse, mellomtrinn 
5-7 klasse, ungdomstrinn 7-9 klasse og videregående trinnet  

 Det nye styret avløser det sittende styret ved skolestart i august og registreres i 
Brønnøysundregisteret. Styret konstituerer seg selv på et følgende styremøte der 
nestleder og kasserer, samt eventuelle andre roller, blir fordelt.    

§ 9 Styrets oppgaver 

 Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Representere foreningen utad.  
3. Fremme fellesinteressene til foreldrene, og ta opp og behandle innkomne 

henvendelser fra elever, skolen og foreldreforeningens medlemmer. Styret skal 
ikke behandle saker om enkeltpersoner, enkeltsituasjoner eller skolens personale, 
og er heller ikke partsrepresentanter i enkeltsaker. 

4. Gjennom kontaktutvalget holde kontakt med klassekontaktene og dermed også 
foreldrene, lærerkollegiet og elevene  

5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide instruks for disse. Styret velger representanter til de av skolens organer 
som skal ha foreldrerepresentasjon, unntatt til skolens styre.. 

6. Sikre forsvarlig økonomisk drift av foreningen. Styret kan innvilge søknader om 
støtte med en økonomisk ramme på inntil kr 20.000,- pr søknad. 

 
§ 10   Tegning av virksomheten 

  Styret tegner virksomheten. Styret kan bestemme at virksomheten tegnes av 
 styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura. 
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§ 11  Stemmeregler 

  Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer, inklusive eventuelle varamedlemmer, er 
 til stede. Styrets beslutninger treffes fortrinnsvis ved konsensus.  

  Blant de fremmøtte på styremøter har bare de 6 styremedlemmene inklusive 
 eventuelle varamedlemmer, stemmerett. Ved voteringer gjelder alminnelig flertall. Ved 
 stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 

§ 12  Innkalling til styremøter og øvrige regler for styret 

  Styremøtene gjennomføres ut fra en årlig møteplan, og det avholdes møter 
 omtrent hver måned. Styremøtene forberedes av styreleder med assistanse av det 
 øvrige styret, og innkalles med minst en ukes varsel. 

  Forslagsrett i styret tilligger styrets medlemmer og varamedlemmer. Saker meldes til 
 styrets leder.  

§ 13  Klassekontakter 

 To klassekontakter velges for hvert klassetrinn på foreldremøte. I første klasse velges 
den ene for 1 år og den andre for 2 år. Senere avløses de av representanter som 
velges for 2 år. Når en representant trer tilbake, velges en ny slik at man oppnår 
kontinuitet i arbeidet. Det bestemmes hvilken klassekontakt på hvert klassetrinn som 
skal representere Foreldreforeningen på Steinerskolens årsmøte. 

§ 14 Kontaktutvalg 

 Det etableres et kontaktutvalg som skal være bindeledd mellom styret og alle 
klassekontakter, og dermed også foreldrene, lærerkollegiet og elevene.  

 Gjennom kontaktutvalget skal  

 foreldre, lærere og elever bli orientert om styrets arbeid 
 lærerkollegiet holdes orientert om holdninger og ønskemål i foreldrekretsen 
 lærerrepresentantene holde foreldrene orientert om viktige spørsmål i kollegiet 

 
 Kontaktutvalget er sammensatt av styret i Foreldreforeningen, 1 klassekontakt fra 

hvert klassetrinn, 2 lærerrepresentanter og en elevrådsrepresentant. 

 Til kontaktutvalget oppnevner lærerkollegiet 2 representanter, hver med varamedlem. 
Elevrådet velger 1 representant med varamedlem.  

 Møter i kontaktgruppen innkalles av styrets leder 2 ganger hvert skoleår.  

§ 15 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. 

§ 16 Oppløsning 

 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte.  

 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 
foreningen arbeider for å fremme, dvs Foreningen Steinerskolen i Trondheim. Ingen 
medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  
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