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§1

Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Fontenehuset Gjøvik AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Gjøvik kommune

§3

Virksomhet
Selskapets virksomhet er på ideelt grunnlag og i samarbeid med det offentlige å
etablere og drive fontenehus etter modell fra Stiftelsen Fontenehus Norge.

§4

Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr. 30.000 fordelt på 30 aksjer, hver pålydende kr. 1.000.
Aksjer kan ikke overdras til privatpersoner eller kommersielle selskaper. Overdragelse
av aksjer skal godkjennes av generalforsamlingen. Aksjene skal ikke registreres i VPS.

§5

Eierforhold
Selskapet skal være eiet av N.K.S. Oppland Fylkesforening. Selskapet skal ikke ha
erverv som formål og det skal ikke deles ut utbytte. Overskudd skal være forbeholdt
virksomheten og skal brukes til videre drift, vedlikehold eller investeringer.

§6

Ledelse
Selskapets styre skal bestå av 1 til 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens
nærmere beslutning. Det skal velges styrerepresentant fra medlemmene.
Det skal ikke velges varamedlemmer bortsett fra for medlemsrepresentanten. Ett
styremedlem skal velges fra N.K.S Oppland Fylkesforening. Ansatte skal være
representert i henhold til aksjeloven. Alle ansatte i virksomheten bortsett fra
virksomhetens ledelse er valgbar. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett
styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§7

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Innkalling med angivelse av dagsorden skal skje med minst 4 ukers skriftlig varsel.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.

§8

Årsregnskap
Årsregnskap i revidert stand skal være sendt aksjonærene samtidig som innkalling til
ordinær generalforsamling.

§9

Generalforsamlingens saker
Styret i N.K.S. Oppland fylkesforening er generalforsamling. På ordinær
generalforsamling skal følgende saker behandles:
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Godkjenning av selskapets årsregnskap
Fastsettelse av godtgjøring til styret
Vedtektsendringer
Valg av styreleder
Valg av styrets nestleder
Valg av styremedlemmer
Valg av revisor
Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle

Styremedlemmer skal velges for to år, men kan gjenvelges for ett år for å sikre
hensiktsmessig kontinuitet. Et styremedlem kan ikke sitte lenger enn seks år. regelen kan
fravikes i spesielle tilfeller der det ansees fordelaktig for selskapet.
§ 10

Forslag til Generalforsamlingen
Ethvert forslag som aksjonærene ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen skal være skriftlig og innsendt til styret innen fem uker før
Generalforsamlingen finner sted.

§ 11

Oppløsning
Ved eventuell oppløsning av selskapet skal selskapets midler utelukkende gå til N.K.S.
Oppland Fylkesforening.

§ 12

Forhold til aksjeloven
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.
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