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Vedtekter for foreningen «Grimstad KFU»  

(Grimstad Kommunale Foreldreutvalg) 
 
§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er «Grimstad KFU» og ble stiftet mars 2016. 

 

§ 2 Formål 

Grimstad KFU er en frittstående partipolitisk uavhengig organisasjon bestående av foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Grimstad kommune (Grimstadskolen) 

 

Grimstad KFU har som formål å: 

• Representere Grimstadskolenes FAU ovenfor administrativ og politisk skoleledelse i 

kommunen 

• Være et felles forum for å ivareta foreldre og foresattes muligheter til reell medvirkning og 

innflytelse i utviklingen av Grimstadskolen 

• Være et høringsorgan og rådgivende organ i prinsipielle saker som angår kommunens 

grunnskoler 

• Være en synlig og aktiv pådriver i utviklingen av skoletilbudet i Grimstad 

• Bidra til kompetanseoppbygging hos FAU-representanter i Grimstadskolen slik at de kan 

ivareta sin oppgave best mulig 

 

Grimstad KFU skal konsentrere sin virksomhet om saker som berører et flertall av grunnskolene i 

kommunen. Saker som berører enkeltskoler og er av allmenn interesse vil likevel kunne tas til 

behandling. 

 

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer i Grimstad KFU regnes alle foresatte med barn i Grimstadskolen. Medlemmene 

representeres av de respektive FAU i Grimstadskolen. 

 

§ 4 Valgbarhet 

Alle medlemmer av FAU i Grimstadskolen er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

 

§ 5 Juridisk person og ansvar 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med begrenset ansvar. Det enkelte 

medlem har ikke ansvar for økonomiske forpliktelser som foreningen måtte pådra seg. 

 

§ 6 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Alle FAU ved Grimstadskolen har adgang til årsmøtet.  

 

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av september og innkalles av styret med minst 14 

dagers skriftlig varsel. Varslet skal inneholde en foreløpig saksliste. Innkalling til årsmøtet sendes til 

Grimstadskolenes FAU via rektor/FAU leder og via foreningens hjemmeside. 

 

Forslag fra medlemmene til saker for behandling på årsmøtet skal være sendt til styret senest 7 dager 

før årsmøtet. Styret skal sørge for at endelig saksliste er tilgjengelig for Grimstadskolenes FAU senest 

4 dager før årsmøtet. 

 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre 2/3 av 

møtedeltakerne krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Gyldige vedtak 

treffes med et alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Grimstadskolenes FAU forvalter foreldrerådets stemmerett med en stemme per FAU ved 1-7 og 8-10 

skoler, og to stemmer ved 1-10 skoler. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
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§ 7 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet velger møteleder. 

 

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1) Gjennomgå foreningens vedtekter 

2) Behandle innkomne forslag 

3) Vedta møteplan for inneværende skoleår 

Møteplanen bør ta hensyn til møtetidspunkter for oppvekst- og utdanningsutvalget 

4) Velge: 

a. Leder og nestleder 

b. Sekretær 

c. Styremedlemmer (Grimstadskolens FAU representanter) 

 

§ 9 Styret 

Foreningen ledes av et styre bestående av representant fra hvert FAU ved grunnskolene i Grimstad. 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal ha en leder og en nestleder. 

 

Styret skal: 

1) Iverksette årsmøtets bestemmelser og følge opp fastsatt møteplan 

2) Ved behov oppnevne utvalg eller personer for spesielle oppgaver 

3) Representere Grimstad KFU utad (media) 

 

Styret skal søke å avgjøre saker ved konsensus. Styret er vedtaksført når et flertall av KFU 

representantene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller 

lederens stemme dobbelt. Ved stemmelikhet teller nestlederens stemme dobbelt i lederens fravær. 

 

Saker som skal avgjøres av styret meldes inn skriftlig senest en uke før styremøtet. 

 

§ 10 Styrets sammensetning og funksjonstid 

Styrets medlemmer velges for en periode på 1 år. Et styremedlem kan sitte i flere perioder. 

Det skal tilstrebes å oppnå kjønnsbalanse i styret. Styrets funksjonstid følger skoleåret. Av hensyn til 

kontinuitet i foreningens arbeid sitter styrets leder og nestleder inntil de avløses av nyvalgt leder og 

nestleder. 

 

§ 11 Valg av styrets leder og nestleder 

Valg av leder og nestleder foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag per verv. 

Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, anses som ikke avgitt. 

Hvis ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas omvalg 

mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. 

 

Styret for øvrig konstituerer seg på første ordinære møte etter årsmøtet. 

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av medlemmene 

krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frister og prosedyrer som for ordinært 

årsmøte. 

 

§ 13 Vedtektsendring 

Årsmøtet kan vedta endringer i vedtektene med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene dersom 

endringsforslaget fremgår av sakslisten. 

 

§ 14 Oppløsning 

Oppløsning av Grimstad KFU kan bare behandles på ordinært årsmøte. Avgjørelse om oppløsning kan 

bare fattes med minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede. 

 

Ved oppløsning av KFU skal organisasjonens eventuelle midler fordeles likt mellom alle FAU i 

kommunen. 


