Vedtekter for IDEA Kompetanse AS
(Ekstraordinær generalforsamling 14/9 2016)
«§ 1.
Selskapets navn er IDEA Kompetanse AS.
§ 2.
Selskapets forretningskontor er i Notodden.
§ 3.
IDEA Kompetanse skal sammen med arbeidsgivere legge til rette for at mennesker med bistandsbehov skal
komme i arbeid.
IDEA Kompetanse skal være en aktiv bidragsyter for økt livskvalitet og verdiskapning i kommunene.
IDEA Kompetanse skal gjennom profesjonell produksjon skape gode og lønnsomme arbeidsplasser og bidra med
etterspurt kompetanse i markedet.
IDEA Kompetanse skal være en unik aktør for tilrettelagte arbeidsplasser.
§ 4.
Selskapet er underlagt lovhjemmel som hindrer utdeling av utbytte. Selskapet skal drive lønnsomt og sikre en
god utvikling.
§ 5.
Selskapets aksjekapital er på kr. 6.620 000,- - fordelt på 6 620 aksjer á kr. 1.000,-, fullt innbetalt og lydende på
navn.
Aksjemajoriteten i selskapet skal innehas av kommuner og eventuelt fylkeskommuner.
§ 6.
Aksjenes omsettelighet er begrenset ved at det er kun kommuner eller fylkeskommuner som skal være
majoritetseiere av aksjene i selskapet. For øvrig henvises til aksjeloven § 4-18 og § 4-19.
§ 7.
Selskapets styre skal ha fra 3-8 medlemmer. Styrerepresentanter velges for to år, med maksimalt tjenestetid
begrenset oppad til 8 år. Tidsbegrensingen har ingen tilbakevirkende kraft.
§ 8.
Generalforsamlingen velger tre medlemmer til en valgkomité. Generalforsamlingen velger en av disse som leder
av komiteen. Valgkomiteen velges for inntil to år av gangen
Valgkomitéen skal legge fram forslag til styre og styreleder for generalforsamlingen.
§ 9.
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen 30. juni og skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av styreleder
4. Valg av styre
5. Valg av valgkomitè
6. Fastsettelse av styrehonorarer
7. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen.
Styret innkaller til ordinær generalforsamling med minst 3 ukers varsel og ekstraordinær generalforsamling med
minst 1 ukes varsel. Innkalling skal skje skriftlig.»

