
Vedtekter 

  

1. Formål 

Formålet med vennelaget er å arbeide for opprettholdelse av et fullverdig skoletilbud 

for hele grunnskolen i Hedalen, om det er i offentlig eller privat regi. 

2. Delmål 

Vennelaget skal arbeide sammen med FAU, skolens ansatte, kommunen, 

enkeltpersoner, lag og foreninger og næringslivet for å opprettholde og helst 

forbedre standarden på skolebygg, samfunnsdelen, anlegget rundt skolen samt 

tilhørende løsøre og driftsmidler. 

3. Medlemskap 

Alle som er opptatt av formålet i pkt 1 og delmålet i pkt 2 kan bli medlem av 

vennelaget.  Det innkreves ingen kontingent. Det føres liste over medlemmene. 

4. Lagets inntekter 

Vennelaget kan avholde innsamlinger, tilstelninger, møter, konserter eller andre 

arrangement for å skaffe inntekter til lagets formål. 

5. Dugnader 

Vennelaget skal organisere og arrangere dugnad når det finner dette 

hensiktsmessig. Kunngjøring skjer via hedalen.no, eller via annet egnet medium. 

6. Økonomi 

Vennelaget skal ivareta innsamlede midler fra enkeltpersoner, lag, foreninger og 

næringsliv vinteren 2010, utover kr 150 000 som tilfaller stiftelsen som er opprettet. 

Av resterende del skal det disponeres kr 150 000 som stipend til 4 personer som tar 

videreutdanning i Montesorripedagogikk. Av disse midlene skal studentenes samlede 

kostnader/utlegg dekkes først, for deretter å fordele resten på de som ikke 

oppebærer pensjon mens de studerer. Forutsetningen for støtte er at mottakerne 

som har fått avsavnsgodtgjørelse, erklærer seg villig til å arbeide i friskolen i minst 

ett år fra skolens oppstart. 

7. Økonomiberedskap 

Resten av midlene nevnt under pkt 6 skal settes tilside til best mulig forrentning, og 

holdes parat dersom det blir nødvendig å starte privat skole. Da skal disse midlene, 

inkl. renter i perioden, overføres stiftelsen. Midlene skal holdes separat fra lagets 

øvrige midler på egen bankkonto. 

8. Kronerulling 

Dersom det synes overveiende sannsynlig at det må iverksette privatskoledrift for å 

opprettholde skoletilbudet i bygda, skal vennelaget sammen med stiftelsens styre 

igangsette innsamlingsaksjon for stiftelsens drift. 

9. Alternativ bruk av innsamlede midler 

Dersom det etter at kommunestyreperioden 2011-2015 er over, fortsatt er 

sannsynlighetsovervekt for det offentlige skoletilbudet for hele grunnskolen blir 

opprettholdt i den nærmeste framtid, kan midlene nevnt i punkt 6 brukes til å 

oppfylle målet etter pkt 1 og 2. Vedtaket fattes i så fall av årsmøtet. 

10. Registrering i offentlige registre 

For at vennelaget skal kunne opprette bankkontoer mv. skal laget registreres i 

Brønnøysundregistrene som forening. 

11. Regnskap 

Det skal føres regnskap for vennelaget som skal revideres av to oppnevnte personer 

med kunnskap i regnskapsfaget. 

12. Styret 



Vennelagets styre skal bestå av 7 personer, hvorav 1 fra foreldrene i Hedalen 

naturbarnehage, FAU’s leder, 1 fra næringslivet, 1 fra Hedalen barne og 

ungdomsskoles ledelse, mens resterende 3 medlemmer velges på vennelagets 

årsmøte. Funksjonstida er 3 år, hvorav 4 velges for to år ved etableringen av 

vennelaget slik at kontinuitet ivaretas. Styret er vedtaksført når 5 av 7 medlemmer 

møter. 

13 Styremøter 

Vennelaget innkaller til styremøter ved behov. 

14. Valgkomité 

Det oppnevnes en valgkomité på 2 medlemmer som foreslår styremedlemmer 

overfor årsmøtet. 

15. Medlemsmøter 

Det avholdes medlemsmøter så ofte styret finner grunn til det, hvorav årsmøtet får 

seg forelagt regnskap for siste driftsåret. Årsmøtet velger styret etter innstilling fra 

foraene nevnt i punkt 12 og 14. Styret skal framlegge sitt budsjett og handlingsplan 

for neste år til årsmøtets orientering. 

16. Konstituering av styret 

Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer og sekretær. 

17. Vedtektsendring 

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av årsmøtet, når vedtektsendringen er 

annonsert i årsmøteinnkallingen. 

 


