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Stadgar för Väringaskolans Föräldraförening
Föreningen
§ 1 Föreningens namn är Väringaskolans Föräldraförening, nedan föreningen. Den har sitt säte i
Sigtuna kommun.
§ 2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 3 Ändamålet med föreningen är att som huvudman driva en förskola, en skola och ett
fritidshem. Verksamheten ska äga rum dagtid, vardagar.
§ 4 Verksamhetens inriktning ska vara en skola för barn i förskola till och med årskurs 6.
Förskole- och skolverksamheten ska präglas av små barngrupper, välutbildad och kompetent
personal och att inga organisatoriska trösklar stör barnens utvecklings- och
inlärningsmöjligheter.
Det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan ska i enlighet med skollagen (2010:800) ledas
och samordnas av förskolechefen respektive rektorn.
Medlemskap
§ 5 Den som är vårdnadshavare till ett barn i förskolan eller fritidshemmet ska vara medlem i
föreningen. En vårdnadshavare till ett barn i skolan har rätt att bli medlem.
Som medlem är man skyldig att följa föreningens stadgar och aktivt verka för föreningens bästa.
§ 6 Föreningens verksamhet förutsätter att alla medlemmar tar del i verksamheten genom
frivilliga arbetsinsatser. Varje medlem förväntas bidra med arbete i föreningen med
20 timmar per läsår. Utöver storstädning två gånger per läsår, i sammanlagt fem timmar, får
medlemmen välja en aktivitetsgrupp som han eller hon vill arbeta i.
§ 7 Styrelsen får utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen
1. inte följer föreningens stadgar eller beslut,
2. inte fullgör sina ekonomiska eller övriga förpliktelser, eller
3. på annat sätt uppenbarligen skadar eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål.
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Innan styrelsen avgör en fråga om uteslutning ska medlemmen få tillfälle att yttra sig. En
utesluten medlem kan hänskjuta saken till föreningsstämman. Det sker genom en anmälan till
styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
Föreningsstämmans beslut om uteslutning förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar
av de röstberättigade mötesdeltagarna vid stämman.
Avgifter
§ 8 Föreningen får inte ta ut några andra avgifter än vad som framgår av kommunens maxtaxa
för förskola och fritidshem.
Kommunikation
§ 9 Om en medlem vill ställa frågor eller lämna synpunkter eller förslag rörande föreningens
verksamhet, görs detta skriftligen till styrelsen. Frågan ska så snart som möjligt tas upp på ett
styrelsemöte. Styrelsen avgör om saken ska besvaras av styrelsen eller om den ska hänskjutas till
föreningsstämman. Anonyma synpunkter beaktas inte. Angående motioner till en
föreningsstämma, se § 29.
§ 10 Föreningens kommunikation med medlemmarna sker via föreningens föräldraforum,
anslagstavla, webbsida och e-post.
Styrelsen
§ 11 Styrelsen utses av föreningsstämman och är föreningens högsta beslutande organ mellan
föreningsstämmorna. Den leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och
beslut som fattats av föreningsstämman. Styrelsen svarar gemensamt för föreningens
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter
delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med
omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.
§ 12 Styrelsen ska bestå av tio ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordföranden, fem ordinarie ledamöter och suppleanterna ska vara medlemmar i föreningen.
Dessa ledamöter väljs av föreningsstämman för två år eller, i undantagsfall, ett år.
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Övriga ledamöter ska utgöras av rektorn och tre representanter ur föreningens personal, som
personalen väljer för två år.
§ 13 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
§ 14 Firman tecknas av ordföranden eller kassören och ytterligare en styrelseledamot i förening.
Förskolechefen och rektorn beslutar i enlighet med skollagen (2010:800) om sin enhets inre
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten. Förskolechefen och rektorn fattar
i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra
författningar. Förskolechefen och rektorn tecknar var för sig firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.
Utbetalningar ska godkännas av förskolechefen, rektorn, biträdande förskolechefen eller
biträdande rektorn i förening med kanslist.
Styrelsesammanträde
§ 15 Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år. Ordföranden är sammankallande.
Kallelse till styrelsemöte ska om möjligt ske senast två veckor före sammanträdet.
Konstituerande styrelsemöte ska hållas i direkt anslutning till ordinarie föreningsstämma. Vid det
styrelsemötet ska beslut fattas om styrelsens arbetsordning och mötesagenda för
verksamhetsåret.
§ 16 Styrelsesammanträdena leds av ordföranden eller en av ordföranden utsedd ledamot.
Ordföranden utser föredragande i respektive fråga.
Vid samtliga styrelsemöten ska ett protokoll föras. Protokollet ska så snart som möjligt och
senast inom tre veckor justeras och anslås på föreningens anslagstavla och skickas till
medlemmarna via e-post.
§ 17 Om en styrelseledamot är jävig i en fråga, ska han eller hon upplysa övriga ledamöter om
detta och får inte delta i beredningen eller beslutet rörande den frågan.
Räkenskapsår
§ 18 Föreningens räkenskapsår motsvarar ett kalenderår. Räkenskapsåret ska avslutas med en
årsredovisning. Den ska upprättas i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).
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Överskott
§ 19 Balanserat överskott enligt fastställd balansräkning överförs i ny räkning.
Revision
§ 20 Det ska finnas en föreningsrevisor och en suppleant. Dessa väljs av föreningsstämman för
två år. Styrelsen ska därutöver anlita en auktoriserad revisor för revision av föreningens
årsredovisning. Föreningens revisor ska huvudsakligen granska styrelsens förvaltning.
§ 21 Revisorerna och revisorssuppleanten får inte
-

vara eller under det senaste året ha varit styrelseledamot i föreningen,
hjälpa till med föreningens redovisning eller bokföring annat än genom att ge allmänna
råd och anvisningar,
ha hand om föreningens pengar,
vara anställd hos eller på något annat sätt ha en beroendeställning till föreningen eller
någon styrelseledamot, eller,
vara make, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led till en
styrelseledamot.

§ 22 Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig för
medlemmarna senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.
§ 23 Föreningsrevisorn ska under löpande verksamhetsår hålla sig underrättad om vad som sker i
föreningen och om vilka beslut som styrelsen fattar. Han eller hon ska granska om styrelsens
arbete följer stadgarna och om styrelsen arbetar utifrån de beslut som har fattats av
föreningsstämman. Föreningsrevisorn ska också, i den utsträckning det behövs, samverka med
den auktoriserade revisorn.
Revisorssuppleanten ska bistå föreningsrevisorn.
§ 24 Styrelsen ska medverka vid revisionen och underlätta den. Styrelsen får inte hemlighålla
något för revisorerna.
Valberedning
§ 25 Valberedningen ska bestå av minst två och högst tre personer. Dessa väljs av
föreningsstämman för två år.
Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelseledamöter och föreningsrevisor, jämte
suppleanter för dessa, samt valberedning.
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Jävsreglerna i § 21 gäller även för valberedningen.
§ 26 Valberedningen bör lämna förslag som innebär en jämn fördelning mellan män och kvinnor
och mellan vårdnadshavare till barn i förskolan och skolan. Valberedningen ska i sitt förslag till
val av styrelseledamöter specificera vem som ska vara ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör, övriga ledamöter och suppleanter.
§ 27 Senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma ska valberedningens förslag till val av
styrelseledamöter och föreningsrevisor, jämte suppleanter för dessa, samt valberedning och en
skriftlig presentation av de som föreslås bli valda hållas tillgängligt för medlemmarna. Vid
föreningsstämman ska valberedningen motivera sitt förslag.
Föreningsstämma
§ 28 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Extra föreningsstämma
hålls om styrelsen eller någon av revisorerna anser att det behövs eller om minst hälften av
föreningens medlemmar begär det.
Tidpunkten för föreningsstämman ska anslås på föreningens anslagstavla senast en månad i
förväg. Inom samma tid ska medlemmarna få uppgift om tidpunkten via e-post.
§ 29 Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. En medlem får inte företrädas genom
fullmakt.
Vid en föreningsstämma får endast medlemmar och styrelseledamöter närvara.
Föreningsstämman får dock besluta att även andra personer får närvara vid stämman.
Om en medlem vill anmäla ett ärende om föreningens verksamhet (motion) till en
föreningsstämma, ska det göras skriftligen till styrelsen senast tre veckor före stämman.
Motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet och ett förslag till beslut. Det eventuella
material som åberopas ska bifogas motionen. Anonyma motioner beaktas inte.
Ett motförslag till valberedningens förslag på kandidater till styrelsen, revisor och valberedning
ska, jämte presentation av personerna, vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
föreningsstämman, för vidarebefordran till föreningens medlemmar.
§ 30 En kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och
anslås på föreningens anslagstavla senast 14 dagar före stämman. Inom samma tid ska
medlemmarna kallas via e-post.
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§ 31 På en ordinarie föreningsstämma ska följande punkter förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare vid stämman
5. Val av justeringsman
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdispositionen
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter; ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter
och suppleanter
15. Val av föreningsrevisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Övriga ärenden (§ 7 andra stycket, § 28, § 29 tredje stycket)
18. Stämmans avslutande
På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt punkterna 1–7 endast förekomma de ärenden
för vilka stämman har utlysts.
Stadgeändring
§ 32 En ändring av stadgarna förutsätter likalydande beslut på två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ska vara en ordinarie stämma. Minst två veckor ska förflyta mellan
dessa föreningsstämmor. En ändring av stadgarna förutsätter att beslutet biträds av minst två
tredjedelar av de röstberättigade mötesdeltagarna vid respektive föreningsstämma.
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Upplösning
§ 33 En upplösning av föreningen beslutas på samma sätt som en ändring av stadgarna, se
§ 32.
Upplösningen ska ske med beaktande av uppsägningstider för personal och hyresavtal. Om det
återstår tillgångar efter att föreningens skulder har reglerats, ska tillgångarna delas lika mellan
medlemmarna.
Stadgeändringar
//här placeras förteckning över framtida ändringar//
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