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Selskapets vedtekter  
Vedtekts dato: 18.08.2017  

Endret 17.10.2018 

Endret 31.08.2020 

Endret 25.03.2021 

 

1. Selskapets navn er Posebyhaven AS (tidligere navn Kvartal FEM AS og QUARTALET AS)  

2. Selskapets forretningskommune er KRISTIANSAND  

 3. Selskapets virksomhet er:  

Selskapet driver frivillig virksomhet. Selskapet er et heleid datterselskap av Foreningen Posebyen som er en 

ideell, selveiende og frittstående interesseforening av frivillige medlemmer. Selskapet er stiftet for å 

forvalte, utvikle og styre moderforeningens prosjekt i kvartal 5 i Kristiansand i samsvar med Foreningens 

mål og prinsipper. Selskapet har som formål å utvikle og drive kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige 

tilbud/aktiviteter i Posebyhaven i Kvartal 5 i Kristiansand kommune med utgangspunkt i eiendommene stilt 

til disposisjon fra kommunen gjennom Bystyrevedtak den 1. mars 2017. Selskapet skal rehabilitere, utvikle 

og forvalte eiendommene og virksomheten i samsvar med Bystyrevedtaket. Selskapet skal være ansvarlig 

avtalepart overfor kommunen som eier og utleier, samt overfor leietagere, samarbeidspartnere, 

myndigheter, støttespillere, frivillige, givere, sponsorer, ansatte, m.m.. Selskapet skal kunne produsere 

varer for salg. Selskapet skal kunne selge varer og tjenester. Selskapet skal kunne ha ansatte. Selskapet skal 

kunne etablere og eventuelt ta eierandel i andre eiendommer, virksomheter, m.m. knyttet til å utvikle og 

drive kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud/aktiviteter i kvartal 5 i Kristiansand. Selskapet skal 

søke å utvikle samarbeid med andre aktører der dette kan bidra positivt ift. Selskapets formål.  

Selskapet skal være registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Styret kan melde Selskapet inn i 

Frivillighetsregisteret. 

4. Aksjekapitalen er kr 30.000,00  

5. Aksjenes pålydende er kr 30.000,00 

6. Anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning:  

Anvendelse av overskudd skal gå til Selskapets formål. Anvendelse av formuen ved en oppløsning, skal gå til 

Foreningen Posebyen og dens formål.  

7. Generalforsamling 

Generalforsamlingen utgjøres av alle Foreningens medlemmer, subsidiært en utvalgt gruppe medlemmer 

utpekt av Årsmøtet i Foreningen. 

8. Styre 

Styret skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges 

av generalforsamlingen. 


