
   
   

 

SKJEMA FOR STØTTEANDELER OG GAVER  
 
Vi setter stor pris på om du vil støtte Eidskog Montessoriskole ved å kjøpe en eller flere støtteandeler eller gi en gave. 
Ditt bidrag vil være med på å utvikle Eidskog Montessoriskole til å bli en enda bedre skole. Tegning av støtteandeler er 
frivillig, både for de med og uten barn i skolen.  
 
Nederst på denne siden finner du et skjema for å tegne støtteandel(er) og gaver. En støtteandel koster kr 1000, og 
beløpet kan settes inn på konto 1870.46.79412. Husk å merke betalingen med navn. De vedtektene som berører 
støtteandeler er gjengitt nedenfor.  

§ 4: Eidskog Montessoriskole SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og vekslende antall 
andelseiere. Andelseierne hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. En støtteandel koster kr 
1000 og kan kjøpes av enhver person eller organisasjon som ønsker å støtte skolens eksistens. Støtteandel 
innløses ikke, men kan slettes etter andelseiers ønske. En person har kun én stemme, uansett antall andeler.  
 
§ 12: Skolen kan oppløses i generalforsamling, basert på 3/4 flertall. Ved oppløsning skal egenkapital fordeles 
på støtteandeler i forhold til innskutt kapital.  
 

Forskjell på å tegne støtteandeler og å gi en gave: Støtteandel gjør deg til medeier av skolen og gir stemmerett på 
generalforsamlingen. Innskuddet må være på et helt antall tusen kroner, og det kan ikke gis betingelser til bruk av 
innskuddet. Gave kan være på et fritt valgt beløp, og det kan gis betingelser til bruk. For eksempel at beløpet skal 
brukes til bøker, data etc.  
 
Takk for støtten!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Støtteandeler og gaver til Eidskog Montessoriskole SA  
Støtteandel: Undertegnede tegner seg for ________  støtteandel(er) á kr 1000 i Eidskog Montessoriskole SA, til 
sammen kr _______________ . 
 
Gave: Undertegnede gir en gave på kr. ____________  til Eidskog Montessoriskole BA. Eventuelle betingelser til bruk av 
gave: _________________________________________________________ 
 

Navn  
 

Adresse  

Postnummer  
 

Poststed  

Telefon  
 

E-post  

Sted og dato  
 

Underskrift  

 
Beløpet settes inn på konto 1870.46.79412 og merkes med navn. Skjemaet sendes til: 
 
Eidskog Montessoriskole SA 
v/ Styreleder Sverre Holm 
Skillingmarkevegen 110 
2233 Vestmarka 
 
Eller på e-post til: styret@eidskogmontessoriskole.no 
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