Invitasjon til årsmøte i Naturbarnehagens venner 2020
Naturbarnehagens venner en Venneforening av Svensrud Natur- og idrettsbarnehage. Den ble stiftet i 2016 og
driftes av foreldre til barn i barnehagen. Naturbarnehagens venner og SAU følger hverandre tett, og det er
derfor SAU-medlemmer som står innstilt til valg av styre under sak 6/20, men det er selvsagt mulighet for at
andre kan stille til valg hvis det er ønskelig. Alle foreldre inviteres til å delta på årsmøtet. Deltakelse er frivillig.

Dato: 26. oktober 2020 kl. 20:30-20:45
Sted: Teams møte: se link nederst i dokumentet
Sak 1/20

Godkjenning av innkalling til årsmøte

Sak 2/20

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 3/20

Årsmelding 2019

Sak 4/20

Regnskapet 2019

Sak 5/20

Budsjett 2020

Sak 6/20

Valg av styre Naturbarnehagens venner
Foreslått innstilling:



Leder: Joachim Sørensen
Nestleder/kasserer: Marit Leine
Styremedlem: Tale Marie Forbord
 Styremedlem: Astrid Dalevold
Skriftlig valg er ikke mulig å gjennomføre pga at møtet må være digitalt som følge
av coronapandemien. Dersom andre kandidater enn forslaget over ønsker å stille til
valg, bes de melde seg til Marit Leine (maritleine@gmail.com) innen 18. oktober.
Eventuelt

Eventuelt saker meldes til Marit Leine (maritleine@gmail.com) innen 18. oktober

Vedlegg: vedtekter for Naturbarnehagens venner
Link til møte:
https://us04web.zoom.us/j/73988477958?pwd=WlUzUXZla1FoSER2RU85SVNBQmt0dz09
Meeting ID: 739 8847 7958
Passcode: tKSG8L

Vedlegg: Vedtekter for Naturbarnehagens Venner

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Naturbarnehagens Venner og ble stiftet den 9/11-2016.

§2 Formål
Naturbarnehagens Venner er en interesseorganisasjon for foreldre og foresatte med barn i Svensrud
Natur- og Idrettsbarnehage i Hole Kommune. Naturbarnehagens Venner har som formål å bidra til en
positiv hverdag for barnehagens barn og ansatte. Dette er en frivillig organisasjon drevet av
foreldrene for å fremme barnas og de ansattes ønsker, behov og sak.

§3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld.

§4 Medlemmer
Medlemmer i foreningen er foreldre og foresatte til barn med barnehageplass i Svensrud Natur- og
Idrettsbarnehage.

§5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§6 Kontingent
Foreningen har ingen kontingent.

§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av oktober måned, er foreningens høyeste
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller

ved oppslag i barnehagen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å
være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antallet stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer
enn én stemme, og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er
oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste.

§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.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp
på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det
antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som
er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som
skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke
tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

§10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Redegjøre kort for foreningens økonomi og regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Velge:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Kasserer

§11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som ved årsmøtet, dog med minst to ukers 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 minst 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret velges for 1 år av gangen. I hovedsak følger styret i Naturbarnehagens Venner foreldrevalgte
representanter ved samarbeidsutvalget (SAU) i Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage dersom annet
ikke er ønskelig av styrets medlemmer.
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 eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Møtene kan
avholdes i sammenheng med møter i SAU.
Styret kan fatte vedtak når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Styrets leder og styrets kasserer har rett til å signere på vegne av foreningen.

§13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
på sakslisten. Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§14 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Oppløsning vedtas
med minst 2/3 flertall. 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, og må komme barn og ansatte ved Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage til gode.
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.

