
VEDTEKTER FOR STEINERSKOLEN I TROMSØ 
Organisasjonsnummer 971 521 430 
 
1. Navn 
   Steinerskolen i Tromsø er en stiftelse ved navn Steinerskolen i Tromsø. 
 
2. Stifter 
   Stifter er skoleforeninga ved Steinerskolen i Tromsø. 
   Stiftelsen ble opprettet 1. august 1987. 
   Vedtektene ble første gang godkjent i styret 14. sept. 1987.  
 
3. Formål 
   Stiftelsen er en selveiende og selvforvaltende allmennyttig stiftelse. Formålet er å eie og 
   drive skole basert på impulser av Rudolf Steiner. Stiftelsen må delta i virksomhet som er    
   forbundet med dette, herunder eie og drive skolebygninger. Skolen er åpen for alle. 
 
4. Grunnkapital 
   Grunnkapitalen er ved stiftelsens opprettelse kr 1000,- som er stilt til disposisjon av Rudolf    
   Steinerskolens venner. 
 
5. Kontor og administrasjon 
   Stiftelsen skal ha sitt kontor og administrasjon i Tromsø kommune.  
   Skolen skal ha en daglig leder. 
 
6. Styret 
   Styret er stiftelsens øverste organ og medlemmene velges for tre år av gangen. Styret skal  
   ha en sammensetning på fem personer, med to vararepresentanter. 
   Styret velger selv sin leder og nestleder. 
 
   Tre av styrets medlemmer velges av lærerkollegiet.  To av styrets medlemmer velges av  
   Foreldreforeninga ved Steinerskolen i Tromsø. Kollegiet oppnevner vararepresentanter. 
   Valg avholdes årlig hvis det er nødvendig. 
 
   Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. 
 
   Daglig leder av skolens virksomhet skal møte på styremøtene. Daglig leder har ikke     
   stemmerett i styret. 
   Ekstern representant oppnevnt av kommunen kan møte på styremøtene uten stemmerett.  
 
7. Prokura 
   Stiftelsen tegnes av leder og nestleder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 
 
8. Styrets oppgaver 
   Styret ivaretar oppgavene etter både stiftelsesloven og privatskoleloven. 
 
9. Ansettelse 
   Styret har ansvar for tilsetting av daglig leder.  
  
10. Revisor 
   Revisor utpekes av skolens forvaltning. 



  
11. Forandring av vedtektene 
Forandring av vedtektene kan kun skje ved beslutning i to påfølgende styremøter.               
Innkallelse til det første møtet med skriftlig forslag til endringer må sendes ut senest ti 
   dager før møtet.   Mellom første og andre styremøte skal forslagene til endring sendes 
   lærerkollegiet og foreldreforeninga for høring, med en frist på minimum tre uker til å avgi                                                                                                                                       
   høringsuttalelse. For at endringsforslaget skal være godkjent kreves det at fire av styrets                                                                                                                                                         
   medlemmer gir sin tilslutning.    
  
12. Eventuell nedleggelse av stiftelsen 
   Styret kan oppløse stiftelsen hvis det i samråd med skolens forvaltning, lærerkollegiet og      
   foreldreforeningen ikke finner det mulig eller forsvarlig å fortsette virksomheten. 
 
   Oppløsning kan bare skje dersom stiftelsens formål ikke lenger kan realiseres. 
   Etter nedleggelse av stiftelsen bestemmer det siste sittende styret hvordan midler og verdier   
   som stiftelsen eier skal disponeres. Midlene kan bare disponeres til fordel for organisasjoner     
   som har samme eller tilsvarende formål som fastsatt i pkt. 3.  
 
 
Vedtatt i skolestyret 28.11.06. Endringer i vedtektene vedtatt 13.05.13 og 10.06.13 
 
 


