
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO 

MØTEPROTOKOLL 

AVHOLDT 13. JUNI 2016 

 

 
Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet klokken 17.00. 
 
Frankrikes ambassadør til Norge holdt et innlegg hvor han takket styret, ledelsen og de ansatte ved skolen for arbeidet 
de har nedlagt i løpet av skoleåret 2015-2016. 
 
Møtet ble ledet av styreleder Marie POMMERAY og Fabrice LAPIQUE, leder av statutt-komiteen. 
 
Béatrice JENSEN er møtereferent og Estelle BRET medundertegner av protokollen. 
 
 

1. Begrunnelse for endringene av statuttene. 
- Ønsket om å gi en klarere fremstilling av skolens drift 
- Ønsket om at skolens statutter skal være i tråd med de som gjelder for skoler i AEFEs nettverk 

 
 

2. Forslag til endringer: 
- Hver foresatt har heretter én stemme hver (mot tidligere én stemme per familie) 
- Ansatte i 50% eller mer har én stemme. Denne stemmen kommer ikke i tillegg til den de eventuelt måtte 

ha som foresatt til barn ved skolen. 
- For å oppnå beslutningsdyktighet ved den første ekstraordinære generalforsamlingen, trenger man nå 50 

stemmeberettigede mot tidligere 50% av medlemmene. 
- Styresammensetningen endres: 

o Etter anbefaling fra AEFE har representantene for fransk administrasjon nå rådgivende myndighet 
og ikke lenger besluttende myndighet. Dette hindrer allikevel ikke Den franske ambassaden i å 
delta i skolens drift. 

o To av styremedlemmene representerer fransk administrasjon: Kulturråden og konsulen 
o Medlemmene med besluttende myndighet består av 8 innvalgte foreldre (4 med fransk 

nasjonalitet, 3 med norsk nasjonalitet og 1 fra tredjeland) 
o For å følge aktuell praksis ved de andre skolene i AEFEs nettverk, vil de 3 konsulære rådgiverne 

ikke lenger være medlemmer av skolens styre, men av skolerådet (Conseil d’établissement). 
 
 

3. Avstemning 
- Endringene i statuttene blir enstemmig vedtatt med 24 stemmer. 

 
Etter forslag fra en av de foresatte blir det notert at antallet på 50 personer justeres (gjennom en ny endring av 
statuttene) dersom antall elever ved skolen skulle øke vesentlig. 
 
Den ekstraordinære generalforsamlingen avsluttes klokken 17.45. 
 
 
 
Styreleder       Medundertegner og foresatt 
 
 
 
Marie POMMERAY      Estelle BRET  


