
Vedtekter for foreningen FAU Vestfossen Barneskole

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: FAU Vestfossen Bameskole og ble stiftet 25J0.2017

§ 2 Formål
Formålet til foreningen er å arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen,
legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og
lokalsamfunnet. FAU skal ikke være part i saker som omhandler enkeltelever. Foreningen
jobber og med å tilrettelegge for et aktivt og positM barne- og ungdomsmiljø i naerområdet.
Virksomheten til FAU Vestfossen Barneskole er begrenset til lokalmiljøet i Vestfossen.

§ 3 Juridisk penson
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk persn md upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
Medlemmene til FAU Vestfossen Barneskole er foreldre tilelever på Vestfossen Barneskole.

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

§ 6 Kontingent
Det skal ikke under noen omstendigheter kreves inn kontingenter.

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

§ S Arsmøte
Arsmøtet, som holdes hvert år, senest ijuni måned, er foreningens høyeste myndighet.
Arsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller
ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til
styret senest 2 uker før årcmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest I ukefør årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang tilårsmøtet. Arsmøtet kan invitere andre personer og/eller media
tll å være tilstede.

Arsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. lngen har
mer enn ån stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Arsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest
1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 213 av de fremmøtte krever
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ I Ledelse av årcmøtet
Arsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 10 Stemmegivning på årcmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertallav de avgitte stemmene. Blanke stemmer skalanses som ikke avgitt,

§ {{ Arsmøtets oppgaver
Arsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap
3. Behandle innkomne forslag



4. Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem(mer)

§ {2 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når s§ret bestemmer det, eller minst en tredjedel 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.

§ {3 S§ret
Foreningen ledes av et s§re på 7 til 14 medlemmer. S§ret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.

Valg av styremedlemmer gjøres i foreldremøter i de enkelte klassene. Det velges en til to
personer fra hvert klassetrinn. De som velges sitter i styret i to år. Styret skal ha følgende
roller:

o Leder
. Nestleder
. Kasserer
o Sekretær
. Øvrige styremedlemmer som har ulike arbeidsområder

Valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær gjøres avstyret.

Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig.

Styret skal:
1. lverksetteårsmøtetsbestemmelser,
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU Vestfossen Barneskoles

økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere FAU Vestfossen Barneskole utad.

Syret har disposisjonsreft over midler som kommer inn på anangementer og andre tilskudd i

regi av FAU. Bevilgninger kan kun gis tilformål som kommer skolens elever direkte til gode.
Regnskap legges fram på årsmøtet.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremdlemmene forlanger
det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertallav de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning
Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av FAU Vestfossen Bameskole kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtat med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av FAU Vestfossen
Barneskole. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til
dette treffes isamsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.


