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Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge 

Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 

22.april 2010, endring 15. mars 2013, endring16. mars 2018, endring 29.mai 2020. 
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§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Steinerbarnehageforbundet i Norge, heretter kalt 

Steinerbarnehageforbundet.  

§ 2 Formål

Steinerbarnehageforbundet er en organisasjon for selvstendige steinerbarnehager og 1.klasser 

ved Steinerskoler som drives etter steinerpedagogiske prinsipper. Steinerpedagogikken tar 

utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogiske impuls og et antroposofisk menneskesyn. 

Steinerbarnehageforbundet skal: 

• være et samarbeids- og rådgivingsorgan for sine medlemmer
• gi rett til bruken av navnene som "Steinerbarnehage" og "Waldorfbarnehage"

og beskytte mot utilbørlig bruk

• ivareta og videreutvikle steinerpedagogikken
• være en tros-, livssyns- og partinøytral organisasjon.

§ 3 Juridisk person

Steinerbarnehageforbundet er en selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig 
og begrenset ansvar for gjeld. 

Steinerbarnehageforbundet er registret som forening/innretning i Brønnøysund-registrene. 
Daglig leder og styreleder har signatur – og prokurarett hver for seg.  

§ 4 Kriterier for Medlemskap.

4.1 Medlemskap 

4.1.1 Barnehager 

a) som drives etter steinerpedagogiske prinsipper og har disse vedtektsfestet
b) som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene krav i lov om barnehager og rammeplan for

barnehager

c) som har minimum 50 % barnehagelærere med steinerpedagogisk kompetanse eller som er

under utdanning for å tilegne seg slik kompetanse.

d) som opptas som medlemsbarnehage i forbundet, må skriftlig vedta forbundets vedtekter.

Medlemmene forutsettes å være aktive i forhold til saker som fremlegges av styret og det
forventes deltagelse på forbundets årsmøte. Årsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for

medlemmenes forpliktelser i samarbeid med styret.
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4.1.2 1.klasser ved steinerskoler 

Som følger undervisningsplan for Steinerskolene. 

4.2 Søknad om medlemskap 

Skriftlig søknad om medlemskap sendes Steinerbarnehageforbundet. Styret avgjør om 

vilkårene for medlemskap foreligger. Årsmøtet er klageinstans.   

Dokumentasjon for krav 4.1, må vedlegges. 

4.3 Bortfall av medlemskap 

Utmeldelse skjer ved skriftlig varsel til Steinerbarnehageforbundet. Medlemmer som aktivt 

motarbeider Steinerbarnehageforbundets formål eller Årsmøtets beslutninger, som fremviser 

illojal opptreden kan, etter at angjeldende barnehage er blitt hørt, strykes fra Forbundets 

medlemslister. 

Slikt vedtak krever minst 2/3 flertall i styret. Styrets beslutning kan ankes til Årsmøtet. For at 

eksklusjonen skal opprettholdes, kreves tilslutning fra minst 2/3 av møtende medlemmer. 

. 

§ 5 Kontingent

Medlemskontingent fastsettes på Årsmøtet, etter forslag fra styret. 

§ 6 Godtgjørelse til styremedlemmer.

 Styremedlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid. 

§ 7 Årsmøtet.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 

7.1 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 12 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som 

skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest seks uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest fire uker før årsmøtet. 

Årsmøtet sammenkalles minst en gang årlig.  
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7.2 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert 

7.3 

Medlemsbarnehager og 1.klasser velger to representanter som skal møte på Årsmøtet. 

Styret og valgkomiteen møter på Årsmøtet.  

Årsmøtet kan invitere andre personer etter behov 

Barnehagen kan sende en delegat til årsmøte med fullmakt fra en kollega, slik at hver 
barnehage kan ha to stemmer også når kun en person møter på Årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten 

senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte 

krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

7.4 

Årsmøtet ledes som regel av daglig leder, styrets leder eller en av styrets medlemmer 

7.5 

Stemmegivning på årsmøtet 

Saker avgjøres med alminnelig flertall om ikke annet er bestemt. 

7.6 

Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap

3. Behandle innkomne forslag og styrets saker

4. Fastsette kontingent

5. Vedta budsjett
6. Valg:

a) styrets medlemmer, herunder leder

b) valgkomité

7.7 

Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av 

medlemsbarnehagene og 1.klassene krever det. Årsmøtet skal deretter avholdes senest en og 

en halv måned etter kravet er fremsatt. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 
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§ 8 Styret

8.1 

Steinerbarnehageforbundet ledes av et styre på minst fem medlemmer med ett 
varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret ansetter daglig leder i åremålskontrakt på fire år. DL er sekretær for styret og ikke 

medlem av styret. Styret utarbeider stillingsinstruks for DL. 

Styret utpeker medlem til redaksjonsråd for tidsskriftet. 

Styret har innenfor de rammer som er fastlagt av Årsmøtet avgjørelsesmyndighet i alle 

foreningsspørsmål som ikke eksklusivt er lagt til Årsmøtet eller andre foreningsorganer. 

Styret kan opprette grupper og utvalg og delegere ansvar og myndighet til utvalg og 

enkeltpersoner. 

Styret kan gi fullmakt. 

Styrets mandat er å: 

• lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler etter retningslinjer fastsatt av

Årsmøtet.

• Ivareta foreningens oppgaver og Årsmøtets vedtak gjennom å fremme medlemmenes
interesser ovenfor offentlighet og myndigheter.

• Stimulere til pedagogisk utvikling

• Oppnevne representanter og utsendinger til styrer, råd og organisasjoner hvor

foreningen er representert eller deltar.

Styret skal møtes minst fire ganger pr. år. 

8.2 Valg til styret: 

Styrets medlemmer velges av Årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.   
Styrets leder bør ha vært medlem av styret. 

Styrets medlemmer velges for tre år av gangen. Det er mulig for flere gjenvalg. Det er direkte 

valg på leder som velges for 5 år av gangen, også med muligheter for flere gjenvalg.  

Valgkomiteen skal legge vekt på egnethet til de ulike vervene ved fremlegg av sin innstilling. 

Utskiftingen skal foregå slik at minst 40% fra styret ikke er på valg samtidig.  

Varamedlemmene velges for tre år av gangen. Det er ikke automatisk slik at et varamedlem 

går over til å bli ordinær medlem. Det avgjøres ved vanlig valg på Årsmøtet.  

Representanten for IASWECE velges for syv år. Denne kan gjenvelges for syv nye år. 

Forlengelse av mandattiden må godkjennes av Årsmøtet.    
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§ 9Grupper og avdelinger.  

 

9.1 Valgkomité. 

 

Steinerbarnehageforbundet skal ha en fast valgkomité. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer 

som velges av Årsmøtet derav ett medlem som velges blant styrets medlemmer. 

Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens medlemmer velges for tre år av gangen. 
Mandattiden for de valgte komitémedlemmene kan forlenges med ett år av gangen inntil to år, 

dersom dette er hensiktsmessig med hensyn til kontinuitet. 

Valgkomiteen skal fremlegge innstilling på valg av styremedlemmer i de tilfeller det er nevnt 
i disse vedtekter. Valgkomiteen skal senest tre uker før Årsmøtet der det skal foretas valg, 

sende sin innstilling til Årsmøtets medlemmer. Valgkomiteen presenterer sitt forslag, og det 

skal bestrebes å hente inn styremedlemmer slik at hele landet er representert så langt dette er 

mulig. 
 

 

9.2 Valg 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 

føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene 
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende 

avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, 

eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt. 
 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis 

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige 

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
 

 

9.3 Grupper og avdelinger 

  

Steinerbarnehageforbundet kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes 

av oppnevnte tillitspersoner eller av valgt styremedlem. Steinerbarnehageforbundets årsmøte 
bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

 

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og 
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets 

godkjennelse. 
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§ 10 Medlemskap og samarbeidspartnere 

 
Steinerbarnehageforbundet i Norge er medlem av IASWECE (Det internasjonale 

Steinerbarnehageforbundet) og er samarbeidspartner med Steinerskoleforbundet i Norge og 
Steinerhøyskolen. 

 
 

§ 11 Vedtektsendring 
 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ved endring av§ 1.1 
Foreningens formål, kreves ¾ flertall 

 

 

§ 12 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.) 

 
Oppløsning av Steinerbarnehageforbundet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  
 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av 

Steinerbarnehageforbundet. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i 
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16. 

Ved eventuell oppløsning tilfaller midlene annen antroposofisk virksomhet etter årsmøtets 

beslutning. 




