2014-09-24
STADGAR FÖR SVARTESKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING
§1
Föreningen, vars namn är Svarteskolans föräldraförening, har till uppgift att för
familjer med barn på Svarteskolan stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge
barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Verksamheten
omfattar alla hem med elever i Svarteskolan.

§2
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och neutral.

§3
Medlemskap i föreningen erbjuds varje förälder eller annan vårdnadshavare samt
skolpersonal.

§4
Föreningens styrelse skall bestå av:
Ordförande som väljs på 1 år
Lägst två och högst fem ledamöter som väljs på 2 år.
Lägst noll och högst fem suppleanter som väljs på 1 år.
Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§5
Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.

§6
Föreningens årsmöte skall hållas före september månads utgång.
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen
påkallas av minst en femtedel av medlemmarna. Kallelse med förslag till dagordning
skall utfärdas av styrelsen och tillsändas medlemmarna.
Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst 2 veckor innan och till extra möte minst 1
vecka innan. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§7
Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av
a. Mötesordförande
b. Sekreterare
c. 2 justeringsmän, tillika rösträknare
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Föredragning av:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse
b. Revisorernas berättelse
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5. Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen
6. Behandling av inkomna förslag från styrelsen och medlemmarna
7. Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår
8. Fastställande av årsavgift
9. Val av styrelse
a. Ordförande (1 år)
b. Övriga ledamöter (2 år)
c. Suppleanter (1 år)
10. Val av:
a. Revisor
b. Revisorsuppleant
11. Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning
12. Övriga frågor

§8
Vid föreningens möte har varje närvarande medlem 1 röst. Omröstning sker öppet.
Val skall företas med slutna röstsedlar om någon begär detta. Beslut fattas, där
stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Lika röstetal vid val avgörs
genom lottning. Lika röstetal vid beslut har ordförande utslagsröst.

§9
Vid årsmötet får endast beslut tas i sådana frågor som:
1. angivits i kallelsen
2. angetts på utsänd dagordning
3. står i omedelbart samband med föregående frågor.
Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmöte skall senast en vecka
före årsmöte tillsända styrelsen skriftligt framställan(motion) i ärendet.

§10
Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning, bestående av ordförande samt 1
ledamot.
Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val fram till och
med nästa årsmöte.

§11
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan
adjungera representanter för elevkåren eller annan person.

§12
Styrelsen uppgift är:
att arbeta för en god samverkan mellan skolan och hemmen
att verka för en bra miljö för barn och skolans personal
att förbereda årsmöte och styrelsemöte
att verkställa i styrelsen fattade beslut
att utse för verksamheten erforderliga kommittéer
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§13
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening som bifölls av flest närvarande ledamöter. Vid lika
röstetal är det den mening som bifölls av ordförande som gäller.

§14
Samtliga föräldrar och personal på skolan är välkomna på föreningens möten, såvida
inte mötets syfte är kopplat till att tex. utvärdera styrelsens arbete.
Finns klassombud uppmanas dessa särskilt att delta.

§15
Revisorn skall efter granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper
avge sin berättelse senast 1 vecka före utlyst årsmöte.
Föreningens verksamhetsår löper från 1 aug t.o.m. 31 juli.

§16
För ändringar av dessa stadgar fodras beslut av två på varandra följande möten
varav ett skall vara årsmöte. Mellan dessa två möten skall minst två månader förflyta.

§17
För upplösande av föreningen fordras samma tillvägagångssätt som i §16.
För giltighet av sådant beslut fordras dock ¾ majoritet vid båda mötena.
De kontanta tillgångarna som vid detta tillfälle finns i föreningen, skall tillfalla den fond
som inrättats av föreningen för Svarteskolans räkning.

Sid 3 (3)

