Staadgar föör Förälldraföreeningenn vid M
Mälarhöj
öjdens sskola
Tagn
na vid konstitueerande möte 1998‐11‐30
Revission vid årsmötte 2012 och sluttligt föreningsbeeslut vid årsmötte 2013, enligt §§16

RENINGENS Ä
ÄNDAMÅL
§1. FÖR
Föreeningen har till ändamål att inom Määlarhöjdens skola och försskoleklasser verka för ettt stärkt
sam
marbete mellaan föräldrar, elever och sskolan (lednin
ng samt den personal som
m verkar inom skolan)
och att föräldrarrnas möjligheeter att påveerka och få in
nflytande öveer skolverksaamheten utveecklas.
pgift är ocksåå att vara ettt stöd till såvääl föräldrar som
s
elever och skolans peersonal, så
Föreeningens upp
att barnen kan gges en trygg o
och utvecklaande skolmiljö.
Föreeningens led
dstjärna är "SSamarbete occh samverkan
n".
§2. FÖR
RENINGEN ÄR
R
Föreeningen är partipolitiskt och
o religiöst obunden
§3. FÖR
RENINGENS FFIRMA
Föreeningens firm
ma tecknas av styrelsen eeller av ordfö
öranden jämtte en styrelseeledamot elleer av den
eller de som förordnas av styyrelsen.
DLEMSAVGIFFT
§4. MED
Med
dlemsavgifteens storlek beestäms faststtälls av årsmötet.
§5. VER
RKSAMHETSÅ
ÅR
Föreeningens verrksamhets‐ o
och räkenskapsår löper peer kalenderår.
§6. FÖR
RENINGSMÖTTEN
Föreeningens årsmöte skall hållas före den 30 april.
Extrra föreningsm
möte skall håållas då styrelsen finner d
det lämpligt eller
e
då det skriftligt har p
påkallats
av minst
m
5 medlemmar. Extrra föreningsm
möte får inte hållas mindrre än 60 dagar före eller efter ett
ordinarie årsmö
öte. Vid extra föreningsmö
öte kan beslu
ut inte fattass i andra fråggor än dem so
om
delar den som
m skall gälla fför årsmöte.
anggivits i kallelseen. Dagordniingen följer i tillämpliga d
ordning skall utfärdas av styrelsen
s
och
h tillställas m
medlemmarnaa, ifråga
Kallelse med förrslag till dago
nst tre vecko
or och ifråga om
o extra mö
öte minst en vvecka före m
mötet.
om årsmöte min
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§7. DAG
GORDNING V
VID ÅRSMÖTEE
1. Val av
a) ordfförande att leda mötet
b) sekrreterare till dagens
d
proto
okoll
c) två jjusteringsmään tillika röstträknare
2. Frågan o
om mötet bliivit behörigen utlyst
3. Fastställande av daggordning
dlingar samt styrelse‐ och
h revisionsbeerättelse.
4. Föredragning av räkenskapshand
m beviljandee av ansvarsfrrihet för styrrelsen för dett gångna verksamhetsåreet.
5. Fråga om
6. Behandling av förslaag från styrelsen och med
dlemmar
mhetsplan, budget
b
och m
medlemsavgifft
a) styrrelsens förslaag till verksam
b) övriga förslag fråån styrelsen
dlemmarna
c) försslag från med
7. Fastställande av med
dlemsavgift och
o budget
8. Val av sttyrelse
a) ordfförande för 1 år
b) ordiinarie ledamöter för två åår
9. Val av reepresentanteer i samrådso
organ inom sskolan/rektorsområdet
10. Val av
a) 1 reevisor
b) 1 su
uppleant för d
denne
11. Val av ordförande occh två ledam
möter till föreeningens valb
beredning förr ett år
12. Mötets avslutande
§8. BESSLUT, BESLUTTSFÖRHET OC
CH RÖSTRÄTTT VID FÖREN
NINGSMÖTEN
På åårsmöte och extra årsmöte har varje närvarande m
medlem, som
m till föreninggen erlagt avvgift,
röstträtt. Förenin
ngens beslut fattas genom
m enkel majo
oritet vid öpp
pen omröstning.
Val skall företas med slutna sedlar när såå begärs. Besslut fattas meed enkel majoritet. Vid likka röstetal
nom lottningg.
fattas beslut gen
örslagsrätt haar övriga till m
mötet kallade och inbjudna.
Yttrrande‐ och fö
Valb
bar att representera föreeningen enliggt §7 vad gäller punkternaa 8 till och med 11, är barra medlem
som
m tillika är förrälder till barrn i skolan eller förskoleklass.
§9. ÄREENDEN
Vid föreningsmö
öten enligt §6
6 får beslut eendast fattass gällande äreenden som h
har angivits i kallelsen
nt förslag till dagordning eller som ståår i omedelbaart samband med
eller varit upptaagen på utsän
sådaant ärende.
§10. VALLBEREDNING
Valb
beredningen utses av årssmötet.
Valb
beredningen förbereder ssamtliga vid årsmötet förrekommandee val, utom vval av valbereedning, för
tideen fram till näästa årsmötee.
Valb
beredningen har rätt att vvara represeenterad vid sttyrelsens sam
mmanträden.
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§11. STYRELSE
de samt minsst fyra ordinaarie ledamöter.
Föreeningens styrelse består av ordförand
Ord
dförande väljes för en tid av ett år och
h övriga för een tid av två åår, varvid tillsses att mand
dattiden
går ut växelvis så att årligen cirka halva antalet
a
mand
dat förnyas.
NSTITUERING
G
§12. KON
Styrrelsen utser iinom sig vicee ordförande, sekreteraree, kassör sam
mt medlemmaar i arbetsutsskott.
Styrrelsen kan med sig adjunggera enskild person eller representan
nter för skolaan.
§13. STYRELSENS UPP
PGIFTER
h skall leda densamma en
nligt stadgarn
na och
Styrrelsen är ansvarig för föreeningens verrksamhet och
föreeningens besslut. Styrelsen
n är föreninggens beslutan
nde organ för tiden mellaan föreningens möten.
Styrrelsen skall h
ha som målsäättning att saammanträda en gång per månad undeer terminerna, dock
min
nst 6 gånger p
per verksamh
hetsår samt därutöver påå kallelse av ordföranden
o
n eller då min
nst halva
antaalet ledamötter så påkallaar.
Styrrelsen är beslutsför om minst
m
hälften av ledamöteerna deltagerr i sammantrrädet. Styrelssen fattar
beslut med enkeel majoritet. Vid lika rösteetal har ordfförande utslaagsröst. Endaast personligeen
närvvarande ledaamot kan delltaga i beslutt.
Det åligger styreelsen särskilt
–
–
–
–
–
–
–

att förbered
o extra mö
öten
da föreningeens årsmöte och
verkställa vvid sådana möten fattadee beslut
utse för verrksamheten erforderliga kommittéer
verka för attt klassombu
ud utses i allaa klasser
informera m
medlemmarn
na om föreniingens verksaamhet samt verka för utb
byte dem em
mellan
förmedla m
material till fö
öreningens fu
unktionärer o
och medlemmar så att dee kan fullgöraa sin roll i
föreningen
myndigheter o
och organisationer som har
h till uppgifft att verka
hålla kontakt och samarrbeta med m
utveckling.
för barns occh ungdomars vård och u

ASSOMBUD
§14. KLA
Verka för att förräldrarna i vaarje klass inkllusive försko
oleklass väljerr minst två klassombud.
ddelanden om valen skall omedelbartt lämnas till sstyrelsen och
h skolan.
Med
§15. RÄK
KENSKAPER OCH
O REVISION
För granskning aav styrelsenss förvaltning och föreninggens räkenskaaper under verksamhetså
v
året utser
mötet en revvisor jämte en
n revisorssup
ppleant för d
denne.
årsm
Styrrelsen skall i god tid före årsmötet till revisorn läm
mna styrelseb
berättelse jäm
mte resultat‐‐ och
balaansräkning fö
ör granskningg. Härutöver skall räkenskaper och prrotokoll hållaas tillgängligt för
reviisorns kontro
oll.
Revvisorn skall avvge sin berätttelse senast tre veckor fö
öre årsmötett, för att senaast en vecka före
årsm
mötet vara tiillgänglig för medlemmarrna.
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§16. STA
ADGEÄNDRIN
NG
Föreeningens stadgar kan end
dast ändras ggenom beslut av två på vaarandra följaande möten av
a vilka
min
nst ett skall vaara årsmötee. Mellan de båda mötenaa skall minst två månader förflyta.
För beslut om sttadgeändringg fordras att minst tre fjärdedelar av de
d vid mötett närvarande
dlemmarna ggodkänner än
ndringen.
med
Försslag om stadgeändring skkall i sin helhet återges i kkallelsen till åårsmötet elleer det extra
föreeningsmöte vvid vilket försslaget skall behandlas.
b
Försslag till ändriing av stadgaarna kan väckkas, förutom av styrelsen
n, av varje rösstberättigad medlem.
Av m
medlem väckkt förslag kan
n endast behandlas på årsmöte. Förslaget skall dåå ha inkommiit
skrifftligen till styyrelsen senasst den 15 deccember undeer verksamheetsåret.
§17. FÖR
RENINGENS U
UPPLÖSNING
G
Föreeningen kan upplösas endast om så b
beslutas vid två på varand
dra följande årsmöten
å
eller årsmöte
och extra föreningsmöte, varvid dock erffordras att m
minst tre fjärd
dedelar av dee närvarandee eller
ningens uppllösande. Föreeningen
representerade medlemmarrna vid båda tillfällena röstar för fören
hållits årsmötte.
skalll dock ansess upplöst om det tre år i rrad inte har h
Vid föreningens upplösning sskall dess beehållna tillgån
ngar efter förreningens beeslut tillfalla
d med lika fördelning mellan de olika årskurserna F‐9.
Mällarhöjdens Skkolas elevråd
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