
TEGNING AV ANDELER / GAVE 

 

Bli medeier eller gi oss en gave 

 – støtt Haldde Montessoriskole!  

Som andelseier blir du medeier av Haldde Montessoriskole SA og har mulighet til å påvirke hvordan skolen 

skal være. Vi selger andeler til kr 1 000,- pr. andel til alle som ønsker det, både foreldre, besteforeldre, 

onkler og tanter, naboer og alle andre som vil være medeier i vår montessoriskole i Kåfjord. Hver enkelt kan 

kjøpe så mange andeler man vil, men man har uansett kun en stemme ved årsmøtet. Vær oppmerksom på at 

man må være over 18 år for å ha stemmerett. 

For å tegne andeler er det bare å fylle ut andelsskjemaet på neste side og sende det til oss, og betaler inn  

kr 1 000,- pr. andel på giroen nedenfor. Husk å merk betalingen «Andelskjøp» og hvem andelen(e) skal stå 

på dersom det betales for flere samtidig. F.eks.: kr 3 000,- merket «Andelskjøp Ola Hansen, Gunvor Hansen 

og Hans Hansen».  

Gaver er også hjertelig velkommen. Spesielt nå i oppstartsfasen vil det påløpe en del store utgifter selv om 

vi gjør det meste på dugnad og begrenser pengebruken til et minimum. Til dette vil økonomisk støtte komme 

godt med, så hvis du vil bidra kan du bruke den samme giroen nedenfor. Merk da betalingen «Gave». Hvis 

du ønsker å både kjøpe andel og gi gave må du anmerke det i andelsskjemaet. 

Utdrag av de mest relevante vedtektene er gjengitt på neste side.  

For mer informasjon og for å få tilsendt komplette vedtekter kan du kontakte Haldde Montessoriskole 

v/styreleder Ellen Helander på tlf 419 21 792 eller e-post: post@halddemontessori.no  

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvittering  Innbetalt til   Beløp     Betalers kontonummer  
 

  1503 59 91244  ………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..  

Betalingsinformasjon       GIRO   Bet.frist:     
 
            Underskrift ved girering  

 

 
                 ……………………………………………………………………  
 

Betalt av             Betalt til  

 

              Haldde Montessoriskole SA  

              Crowes vei 9  

              9518 Alta  
 

 

 

 Belast konto: …………….………………………….…………….  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     Kroner   Øre   Til konto  
 

     ………………..…  ……..   1503 59 91244  

mailto:ellen@kafjord.me


 

Utdrag fra vedtektene for Haldde Montessoriskole SA: 

 

§ 2. Formål  

2.1  Formålet til Haldde Montessoriskole SA er å fremme medlemmenes interesse gjennom å tilby en 

grunnskoleopplæring basert på Montessori-pedagogikk.   

2.2  Haldde Montessoriskole SA skal drives i samsvar med friskoleloven.  

2.3  Foretakets årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital iht. friskolelovens § 6-3 bokstav a. 

2.4  Skolen er en frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyn eller trossamfunn.   

§ 3. Medlemskap 

3.1 Alle interesserte kan bli medlem av Haldde Montessoriskole SA ved innbetaling av et andelsinnskudd. 

Medlemskapet opprettholdes ved betaling av en årlig kontingent. 

3.2 Selskapet kan være medlem av de lag/foreninger og medlemsorganisasjoner styret finner hensiktsmessig.    

3.3 Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 

§ 4. Organisasjon  

4.1  Haldde Montessoriskole SA er et andelslag med åpent medlemskap og med begrenset økonomisk ansvar.   

4.2  For lagets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd.  

4.3  Kapital og medlemstall er vekslende 

§ 5. Andeler 

5.1 Alle interesserte (privatpersoner, lag/foreninger, bedrifter) kan bli medlemmer av Haldde Montessoriskole SA ved å 

kjøpe andel i selskapet, pålydende kr 1 000,-. 

5.2 Andelen gjelder også som kontingent innmeldingsåret. 

5.3 Andelen(e) innbetales til Haldde Montessoriskoles SA sin bankkonto. 

5.4 Lag/foreninger må representeres av en myndig person.  

5.5 Andelsinnskudd skal ikke forrentes eller indeksreguleres.  

5.6 Man kan kjøpe flere andeler dersom det er ønskelig, men man har allikevel kun én stemme på årsmøtet.  

5.7 Det føres protokoll over medlemmenes andeler og det utstedes andelsbevis. 

5.8 Andelene er knyttet til medlemmet og kan ikke overdras eller selges til andre. Dersom en andelshaver dør tilfaller 

andelen Haldde Montessoriskole SA. Det samme gjelder for andeler til juridiske personer eller lag/foreninger som 

avvikles. 

5.9 Ved utmelding har medlemmene krav på å få utbetalt sin andel, dog uten renter og indeksregulering.   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Skjema for tegning av andeler i eller gave til Haldde Montessoriskole SA. 
 

Undertegnede tegner seg for andel(er) i eller gave til Haldde Montessoriskole SA: 
 Navn/Firma: 

 

Fødselsdato/org.nr: 

 

Adresse:  

Telefon: E-post: 

Antall andeler a kr 1 000: Gave (angi beløp): 

Sted/dato: Underskrift: 

Send skjemaet til: Haldde Montessoriskole SA, Crowes vei 9, 9518 Alta  

        eller: E-post: post@halddemontessori.no  

mailto:post@halddemontessori.no

