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VEDTEKTER FOR VIA Færder as 
Behandlet i generalforsamling 13.05.2020 

 

§ 1. 
Bedriftens navn er VIA Færder as. 
  
§ 2. 
Bedriftens forretningskontor er i Færder kommune. 
  
§ 3.  
Bedriftens formål er å levere attføringstjenester, opplæring og tilrettelagt produksjon av 
varer og tjenester for markedet. 
 
§ 4. 
Selskapets aksjekapital er kr. 200.000,- fordelt på 40 aksjer lydende på navn. Aksjekapitalen 
er fullt innbetalt. 
  
§ 5. 
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse 
ikke kan finne sted uten styrets godkjennelse. 
  
§ 6. 
Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer og en vararepresentant, hvorav ett medlem 
velges blant de ikke yrkeshemmede arbeidstagere. Vararepresentanten har møterett på 
styremøtene, dog kun stemmerett ved fravær av et styremedlem. I tillegg har en 
representant for de yrkeshemmede arbeidstakere rett til å møte som observatør til styret. 
  
§ 7. 
Valgkomitéen i VIA Færder består av ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen i 
Færder kommune. Valgkomiteens leder er ordfører. 
Det foreligger retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen skal legge vekt på at 
styrets medlemmer har komplementær kompetanse som dekker virksomhetens behov. 
 
§ 8. 
Generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned, og innkalles med 4 ukers varsel. 
Formannskapet med ordfører utgjør bedriftens generalforsamling. 
  
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær 
generalforsamling skal innkalles innen 2 uker, når det til behandling av bestemt angitt emne 
kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere. 
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Den ordinære generalforsamling skal behandle: 
1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. 
  
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 
Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og 
disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. 
  
3. Valg av styre. Valgkomitéens forslag på styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og 
varamedlem vedlegges innkalling til generalforsamlingen.  
 
4. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamling. 
  
§ 9. 
Leder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Leder 
innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets 
medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak. 
  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er tilstede. En 
beslutning er kun gyldig dersom mer enn halvparten av styrets medlemmer har stemt for 
denne. Ved stemmelikhet anses forslaget som ikke vedtatt. 
  
Styret kan allikevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret er gitt 
mulighet til å delta i sakens behandling. 
  
§ 10. 
Selskapets signatur innehas av styrets leder sammen med ett styremedlem. 
Styret kan meddele prokura.  
Styret utarbeider instruks for daglig leder. 
  
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret og daglig leder, som skal sørge 
for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. 
  
Styret plikter å sørge for en forsvarlig forsikring av selskapets anleggsmidler, varebeholdning 
og eventuelle andre eiendeler. 
  
§ 11. 
Vedtak om oppløsning av selskapet må på forhånd være forelagt de statlige 
tilskottsinstitusjonene for uttalelse. Dersom oppløsning blir besluttet, velger 
generalforsamlingen et avviklingsstyre som forestår avvikling i henhold til bestemmelsene i 
aksjelovens kap.13. 
  
Dersom det etter dekning av selskapets forpliktelser og innbetalt aksjeinnskudd foreligger 
overskudd, skal dette, i samråd med og etter godkjenning av tilskottsinstitusjonene, knyttes 
til tiltak til beste for yrkeshemmede. 
  
§ 12. 
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.  


