FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
Organisationsnummer: 802491-9592

1 § ÄNDAMÅL
Föreningen är en fristående föräldraförening, som arbetar för att stärka samarbetet mellan
föräldrar/elever och skola. Föreningens uppgift är att inom Sandsbro skolområde stödja
såväl hemmiljön som skolan i sin strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja
deras allsidiga utveckling. Föreningens verksamhet skall utgå från elevernas behov och vara
en stöttande och positiv kraft. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens verksamhet skall följa skolans regelverk och verksamheten skall också ske i
samråd med skolans ledning.

§ 2 MEDLEMSKAP
2.1. Tillhörighet
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Medlemskap i föreningen beviljas alla föräldrar eller annan vårdnadshavare till barn, som är
inskrivna i Sandsbro skolas förskole- eller skolverksamhet. Medlemskap beviljas också vid
skolan anställd personal.
2.2. Inträde/Utträde
Inträde i föreningen sker genom inbetalning av medlemsavgift till föreningen.
Utträde ur föreningen sker på medlems egen begäran. Medlem som per den 1 april
innevarande räkenskapsår ej betalt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
2.3. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och är för närvarande 150 SEK per familj.
2.4. Rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt till löpande information om föreningens verksamhet och angelägenheter.
Medlem skall följa föreningens stadgar, regler och beslut.

3 § VERKSAMHET
3.1. Verksamhetens inriktning
Föreningens verksamhet skall utgå från Ändamålsparagrafen (1 §) och följa aktuell
verksamhetsplan. Föreningens arbete skall tillvarata medlemmarnas intresse och vara en
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kompletterande stöttande kraft till såväl personal, som eleverna och deras familjer vid
Sandsbro skola.
Exempel på verksamheter kan vara:
- Ekonomiskt bidrag till respektive hus på skolan för inköp av t ex leksaker, litteratur,
läromedel
- Trivselaktiviteter såsom fika vid skolstart och tomtefika i december
- Arrangemang med föreläsare eller liknande för föräldrar och/eller elever
3.2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår följer kalenderår.
3.3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen samt organ till vilka
styrelsen delegerat beslutsrätt.
3.4. Årsmöte
Årsmöte hålls senast den 15 april årligen. Tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen.
Styrelsen kallar till årsmötet senast tre veckor före årsmötet genom skriftlig information via
e-post och via anslag på skolan.
3.5. Årsmötets uppgifter
Årsmötet
 väljer mötesordförande som leder mötet
 väljer årsmötesfunktionärer (sekreterare och två justeringspersoner)
 behandlar frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande
 fastställer röstlängden
 godkänner och fastställer mötets dagordning
 behandlar verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen över styrelsens
förvaltning
 fastställer balans- och resultaträkning
 behandlar frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 tar ställning i fråga om motioner och propositioner
 fastställer medlemsavgift för kommande år
 behandlar verksamhetsplan och budget för kommande år
 väljer ordförande och övriga styrelseledamöter
 väljer ledamöter till valberedningen
 väljer revisorer
 fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter
3.6. Årsmötets arbetsformer
Vid mötet förs protokoll som justeras av mötesordföranden och två justeringspersoner.
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet. Röstberättigade vid årsmötet är närvarande medlemmar i föreningen, vilka vardera
har en röst. Röstning sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om mötet beslutar
det. Styrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet eller val av revisorer.
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Som årsmötets beslut gäller det förslag som fått störst antal av angivna röster, så kallad enkel
majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. Vid ändring av stadgar krävs
dock så kallad kvalificerad majoritet, d v s två tredjedelar av de röstberättigade skall vara
eniga om beslutet.
Styrelsens ordföranden väljs för en period om ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en
period om två år. För det fall samtliga styrelseposter är vakanta, väljs hälften av
styrelseledamöterna för en period om ett år och hälften för en period om två år. För det fall
styrelsemedlem skulle lämna sitt uppdrag i förtid, sker fyllnadsval, avseende resterande del
av aktuell mandatperiod, på nästkommande årsmöte. Styrelsen äger rätt att fram till årsmöte
adjungera in ledamot.
Revisorer väljs för en period om ett år. Valberedning väljs för en period av ett år.
3.6. Årsmöteshandlingar
Dagordning till årsmötet skall finnas medlemmar tillhanda senast i samband med årsmötet.
Medlemmar äger rätt att till årsmötet lämna in motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda
senast två veckor före årsmötet. Styrelsen kan skriva propositioner till årsmötet. Dessa skall
vara klara senast två veckor före årsmötet.
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall vara klara senast två veckor före
årsmötet.
3.7. Styrelsens sammansättning och arbetsformer
Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen utser
inom sig en sekreterare, en kassör och en vice ordförande.
Valbar till styrelsen är förälder med barn som är inskrivna i skolans verksamhet (F-klass till
årskurs 6) och som genom inbetalande av medlemsavgift blivit medlem i föreningen.
En representant för skolans ledning skall adjungeras in till styrelsen och delta i minst två
möten per läsår.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året. Ordföranden bestämmer tid och plats för
sammanträde med styrelsen. Kallelse sänds senast en vecka före sammanträdet tillsammans
med föredragningslista till ledamöterna i styrelsen.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden, är närvarande. Sammanträden leds av ordförande eller av ordföranden utsedd
ledamot. Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och en
person som styrelsen utser.
Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller det förslag som
får enkel majoritet av avgivna röster. Vid lika antal röster avgör mötesordförandes röst.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden
till kommitté eller liknande organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd
av bemyndigande enligt ovan skall fortlöpande underrätta styrelsen därom.
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3.7. Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen
















planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen
intresserar och aktiverar människor för föreningens verksamhet
utvecklar, stödjer och samordnar föreningens verksamhet
utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för föreningens verksamhet för närmast
föregående verksamhetsår
underställer årsmötet verksamhetsberättelsen över styrelsens förvaltning
introducerar nya medlemmar i föreningen
förvaltar föreningens ekonomi
adjungerar in ledamöter enligt § 3.5 och 3.7
fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter samt av årsmötet fattade beslut
samordnar och tillvaratar medlemmarnas intressen
samråder med skolans personal
verkar för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
håller fortlöpande kontakt med skolans ledning och elevråd
samarbetar med myndigheter, organisationer och andra sammanslutningar, vilka har till
uppgift att verka för barnens vård och utveckling
är lyhört för önskemål och tankar från eleverna och deras familjer liksom för skolans
behov

Styrelsen äger rätt att inom styrelsen fördela arbetsuppgifterna på lämpligt sätt. Styrelsen
äger också rätt att inrätta lämpliga underorgan, såsom exempelvis kommittéer.
3.8. Valberedning
Valberedning består av tre ledamöter, varav en sammankallande.
Valberedningens uppgifter är att ta fram förslag på





årsmötesordförande och årsmötessekreterare
styrelseordförande
övriga styrelseledamöter
valberedning

Valberedningens förslag skall finnas klart och medlemmarna tillhanda senast i samband
med årsmötet. Valberedningen ska närvara vid årsmötet för att föredra förslag till
föreskrivna val.
Valberedningen skall ta hänsyn till styrelsens och föreningens behov av lämplig kompetens,
sammansättning avseende kön och ålder, samt verka för en kontinuerlig förnyelse av
styrelsen och av övriga förtroendeposter. Styrelsen eftersträvar en jämn könsfördelning inom
sig.
Valberedningens ordförande bestämmer tid och plats för sammanträde med valberedningen
samt kallar till detta på sätt som valberedningen bestämmer.
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Valberedningen är endast beslutsför om samtliga av ledamöterna är närvarande. Röstning
sker öppet. Varje ledamot har en röst. Som valberedningens beslut gäller det förslag som får
enkel majoritet av avgivna röster.
3.9. Revisorer
Styrelsens verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av två revisorer, valda
av årsmötet. Minst en av revisorerna bör vara en person med särskild insikt i ekonomiska
frågor.
Revisorerna avger senast två veckor före årsmötet revisionsberättelse till styrelsen med tilleller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet skall revisor närvara och
föredra revisionsberättelsen.
3.10. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är vidare skyldig att kalla till extra årsmöte
på på begäran av revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. En
sådan begäran skall inkomma skriftligen och innehålla skäl för begäran. Vid extra årsmöte
får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Gällande extra årsmötes
arbetsformer gäller punkterna 3.4. och 3.5.

4 § EKONOMI
4.1. Ekonomisk förvaltning
Föreningens verksamhet finaniseras huvudsakligen via medlemsavgifter och inkomster från
arrangemang. Föreningens ekonomi förvaltas av styrelsen.
4.2. Firmateckningsrätt
Styrelsen utser de personer som tecknar föreningens firma. Firma tecknas normalt sett av
ordförande och kassör, var för sig. Firmatecknaren får inte vidta åtgärd som är främmande
för föreningens syften.

5 § ÄNDRING/UPPLÖSNING
5.1. Ändring av stadgar
Översyn av stadgarna bör ske vartannat år. Ändringar eller tillägg till stadgarna skall antas
av årsmötet med kvalificerad majoritet för att äga giltighet.
5.2. Upplösning av föreningen
Föreningens årsmöte beslutar om upplösning av föreningen.
Beslutet måste fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Eventuella tillgångar skall i sådant fall tillfalla skolans trivselverksamhet.

Ovanstående stadgar antogs av föreningens årsmöte 2015-04-08 och ersätter stadgarna från 2005.
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