SKATTEKISTEN KULTURBARNEHAGE AS

Selskapsvedtekter
Stiftelsesdato : 25.03.2008
§1

Navn
Selskapets navn er Skattekisten kulturbarnehage AS

§2

Forretningskontor
Selskapet har sitt forretningskontor i Eigersund kommune.

§3

Formål
Selskapets formål er å drive barnehage og tilhørende tjenester. Barnehagen skal
gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i
nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å
gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen legger en vid praktisering av lovens
kristne formål til grunn for sin virksomhet i henhold til Lov om Barnehagen. Dette
uttrykkes i barnehagens motto: Barn er et mesterverk av skaperens
kunstnerhånd. Selskapets formål er drive barnehagevirksomhet innenfor en
utvidet kristen formålsparagraf samt det som naturlig hører inn under en slik
virksomhet. Barnehagen har et spesielt fokus på musikk, kunst og kultur.

§4

Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er 100.000 NOK der eier Pinsemenigheten Evangeliehuset
har hånd om 100% av aksjene.

§5

Styre
Eier velger styre og styreleder i generalforsamling. For øvrig konstituerer styret
seg selv.
Styret består av så mange som Generalforsamlingen finner hensiktsmessig,
dog ikke færre enn 5 faste stemmeberettigede medlemmer, og velges av selskapets
generalforsamling. Det forutsettes at menigheten har flertall i styret. Menighetens
hovedpastor og barne- og familiepastor har fast plass i styret. Øvrige styremedlemmer
velges for 2 år om gangen. I tillegg har barnehagens daglige leder møteplikt og
talerett i styret.
Styret skal forvalte eiers oppgaver og ansvar i forbindelse med
barnehagedriften innenfor de rammer som er gitt av generalforsamlingen mht.
vedtekter, budsjett etc. samt føre tilsyn med virksomheten.
Styret ansetter daglig leder og evt. nestleder. Rutiner for øvrige ansettelser
bestemmes av styret.
De som sitter i styret har taushetsplikt jfr. Forvaltningsloven §13
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Egersund, den 26.04.2017
For Pinsemenigheten Evangeliehuset
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