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Ändamål och firma
§1

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ideella intressen genom att i enlighet
med avtal gentemot Sigtuna kommun driva en föräldrakooperativ förskola. Samt att
bedriva en fristående skola med en övergripande profil, ”en skola för barn 1 till 12 år”.
Förskolan har till uppgift att ta hand om medlemmarnas barn på dagtid, vardagar.
Undersökande och skapande metoder för verksamheten ska prioriteras.
Skolverksamheten skall vara en skola där inga organisatoriska ”trösklar” stör barnens
utvecklings- och inlärningsmöjligheter. Områdena kultur och natur/ekologi med särskild
satsning på undersökande metodik ska vara prioriterade områden.
Föreningen skall verka för en stimulerande miljö för barnen.
Föreningens namn är "Väringaskolans Föräldraförening".

§2

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.
Medlemskap

§3

Samtliga föräldrar/vårdnadshavare, med barn i förskoleverksamheten och fritidshemmet
skall vara medlemmar i föreningen.
Föräldrar/vårdnadshavare med barn i fristående skolan äger rätt att frivilligt ingå
medlemskap i föreningen.
För medlemskap fordras att föräldrarna/vårdnadshavarna godkänner och följer stadgarna
samt fullgör av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter.
Uppsägning

§4

Uppsägning av plats skall ske minst två (2) månader i förväg. Styrelsen äger rätt att
förkorta denna tid efter samråd med föräldrarna. Uppsägning skall ske skriftligen.
Prioritering

§5

Plats på förskolan erbjuds barn ur den kommunala barnomsorgskön. Plats i fristående
skolan erbjuds i första hand barn i föreningens förskoleverksamhet.
Uteslutning
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§6

Medlem som inte följt stadgarna får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vid uteslutning
skall eventuella skulder till föreningen omedelbart regleras.
Avgifter

§7

Avgiften för förskoleplats och plats på fritidshemmet får ej överstiga kommunens
maximala taxa.
Insatser och arbetsplikt

§8

Utöver avgift kan föreningsstämma besluta om arbetsplikt.
Var och en äger fritt att deltaga med ytterligare insatser om det så önskas, detta medför
dock inte att sådan medlem har rätt till ökad andel i eventuell uppkommen vinst.
Styrelsen

§9

Styrelsen skall bestå av 10 ordinarie ledamöter samt 2 suppleant.
Ordförande, 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter ska utgöras av föräldrar.
Övriga ledamöter (4 st) skall utgöras av rektor och tre representanter ur föreningens
personal.
Suppleanterna är inte personliga.
Ordförande väljs för 1 år.
Övriga ledamöter väljs för 2 år.
Suppleanter väljs för 2 år.
Firma tecknas av styrelsen eller av två personer, oberoende av varandra som styrelsen
utser. Skolledare har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ordinarie ledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta förenar sig och
vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsesammanträde
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§ 10

Styrelsen sammanträder när så erfordras eller på styrelseledamots begäran.
Protokoll skall föras vid samtliga styrelsemöten och anslås på föreningens anslagstavla.
Styrelsen skall årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete.
Räkenskaper

§ 11

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från 1 januari till och med 31 december.
2 revisor samt 1 revisorssuppleant skall finnas, dessa väljs på 1 år.
Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelse skall hållas tillgängliga för medlemmar
minst fjorton dagar innan föreningsstämma på vilken den ska behandlas.
Uppkommer överskott kommer detta verksamheten till godo.

Föreningsstämma
§ 12

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Extra
föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill, eller att minst
hälften av föreningens medlemmar så påkallar.

§ 13

Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen.

§ 14

På ordinarie föreningsstämma skall följande punkter förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stämmans öppnande
Godkännande av dagordningen.
Val av ordförande vid stämman.
Val av sekreterare vid stämman.
Val av justeringsman.
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Fastställande av röstlängd
Styrelsens årsredovisning.
Resultat- och balansräkning.
Revisionsberättelse.
Beslut om resultatdispositionen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Val av styrelseledamöter.
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15
16
17
18
19

Val av revisor och revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Beslut om insatsavgift och arbetsplikt.
Ärenden enligt §14, sista stycket.
Stämmans avslutande.

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 endast förekomma de
ärenden för vilka stämman utlysts.
§15

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och
anslås på föreningens anslagstavla senast två veckor före föreningsstämma.
Stadgeändring

§16

Stadgeändring skall ske på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en
ordinarie.
Minst två veckor skall förflyta mellan dessa stämmor.
För stadgeändring krävs vid båda tillfällena minst 2/3 majoritet.
Upplösning

§ 17

Beslut om föreningens upplösande fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie.
Upplösningen skall ske med beaktande av uppsägningstider för personal och hyresavtal
Behållna tillgångar, efter att skulder reglerats, delas lika medlemmarna emellan.
Antagen av Föräldraföreningen Harberget 1991-03-10.
§1
§12
§1
§3
§5
§7
§9
§9
§11
§1
§9
§10
§11
§9
§9
§3
§7
§9
§3

Ändrad 1993-03-10
Ändrad 1993-03-10
Ändrad 1995-03-07
Ändrad 1995-03-07
Ändrad 1995-03-07
Ändrad 1995-03-07
Ändrad 1995-03-07
Ändrad 1998-09-02
Ändrad 1998-09-02
Ändrad 2005-09-01
Ändrad 2005-09-01
Ändrad 2005-09-01
Ändrad 2005-09-01
Ändrad 2007-05-08
Ändrad 2012-03-25
Ändrad 2013-03-18
Ändrad 2013-03-18
Ändrad 2013-03-18
Ändrad 2014-03-18, stycke 4 borttaget
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§3 Ändrad 2016-05-26, fristående skola
§5 Ändrad 2016-05-26, fristående skola
§8 Ändrad 2016-05-26, tagit bort ekonomisk insats från medlemmar
§11 Ändrad 2016-05-26, stycke 5 borttaget

1.

Tillämpningsanvisningar för Väringaskolans Föräldraförenings stadgar.
Dessa anvisningar är framtagna för att klargöra hur föreningens stadgar ska tillämpas i
vissa specifika frågor.

2.

Arbetsplikt
Ett uttag av 40 timmar per familj och läsår är miniminivå. Arbetsplikten definieras som
alla, av föreningen efterfrågade tjänster till exempel vikariat, bak, trädgård, städ, data.
Vid inträdet i föreningen erbjuds föräldrar olika alternativ till arbetsplikt.

3.

Avgifter
Avgifter till föreningen ska betalas i förskott. Likvid ska vara föreningen tillhanda
senast sista bankdagen månaden före, som de avser att gälla. Föreningen ser helst att
stående överföring tillämpas.

4.

Föräldraledighet
Anmälan om föräldraledighet ska ske enligt gällande praxis i Sigtuna kommun.

Väringaskolans Föräldraförening
Styrelsen den 26 maj 2016
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