Vedtekter for
Álttá Siida AS
(Vedtatt på generalforsamling i Álttá Siida A/S den 17.04.08)

§1
Selskapets firma Álttá Siida AS.
§2
Selskapets forretningskontor er i Alta kommune.
§3
Selskapets formål er å drive ett kombinert kulturhus og samisk barnehage.Virksomheten har et
ideelt, ikke-økonomisk formål. Et eventuelt overskudd skal beholdes i driften.
Selskapet skal ikke kunne dele ut utbytte. Eventuelt overskudd skal anvendes til å sikre et sunt
grunnlag for selskapets drift.
§4
Selskapets aksjekapital er kr. 400.000, fordelt på 100 aksjer. Aksjenes pålydende er kr. 4.000,-.
Álttá Sámiid Searvi/ Alta sameforening skal til en hver tid ha minimum 67 % av aksjene.
Den som ønsker å selge sine aksjer må straks underrette styret om dette. Det vises ellers til
aksjeloven når det gjelder salg av aksjer.
§5
Selskapet skal ha et eierstyre bestående av 5 medlemmer. Generalforsamlingen gir fullmakter til
eierstyret. Styreleder , nestelder og 2 styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Det velges
personlige vararepresentanter. De ansatte velger 1 styremedlem og vararepresentant i henhold til
gjeldende overenskomst. Styremedlemmene velges for 2 år og fortrinnsvis skiftes ut vekselvis.
Leder i Alta sameforening har møterett i Altta siida styre. Minimum en gang i året skal det avholdes
ett felles styremøte mellom Álttá siida og Álttá sámiid searvi og faste leietakere.
Styrets leder tegner selskapets firma. Styret skal, foruten den ordinære forvaltning av selskapet, føre
overordnet kontroll med at den virksomhet som drives fra selskapets bygg, skjer i henhold til faglig
høy standard, samt å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Styret kan melde
prokura til daglig leder av selskapet, styrer av barnehagen og forretningsfører.

§6
Generalforsamlingen er selskapets øverste organ, og skal avholdes innen utgangen av april måned
hvert år. Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig, og sendes aksjonærene med
minst 14 dagers varsel. På generalforsamlingen skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling iht
aksjelovens § 5.5 punkt 2, og fastsetter sakslisten som bl.a. skal inneholde:
1
Valg av møteleder
2
Valg av to deltakere til å underskrive protokollen
3
Godkjenning av innkalling
4
Godkjenning av styrets årsmelding
5
Godkjenning av regnskap, herunder avdelingsregnskap for barnehage og øvrig drift av
bygget
6
Valg av styreleder, nestleder og 2 styremedlemmer.
7
Eventuelle forslag til vedtektsendringer
8
Andre saker som styret ifølge vedtekter eller etter eget initiativ skal legge frem på årsmøtet,
eller som er sendt inn av medlemmene. Styrets forslag må være inntatt i den utsendte
sakslisten. Forslag fra eierne må, for å kunne bli behandlet, være styret i hende senest 2 uker
før årsmøtets avvikling.
Styret møter på generalforsamlingen med talerett.

§7
Formålet med Álttá siida er å fremme samisk språk og kultur i regionen. Det er utarbeidet egne
vedtekter for henholdsvis barnehagen og kulturhuset.
§8
Bestemmelse om å oppløse selskapet må vedtas på generalforsamling av minst ¾ av
stemmeberettigede. Det overskudd som måtte fremkomme etter at selskapets samlede forpliktelser
er dekket skal fordeles likt på aksjonærene.

