Föräldraföreningen vid
Mälarhöjdens skola

Tagna vid konstituerande
möte 1998-11-30

Stadgar för Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola
_____________________________________________
§1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att inom Mälarhöjdens skola och förskola verka för ett
stärkt samarbetet mellan föräldrar, elever och skolan (ledning samt den personal
som verkar inom skolan) och att föräldrarnas möjligheter att påverka och få
inflytande över skolverksamheten utvecklas.
Föreningens uppgift är också att vara ett stöd till såväl föräldrar som elever och
skolans personal, så att barnen kan ges en trygg och utvecklande skolmiljö.
Föreningens ledstjärna är "Samarbete och samverkan".
§2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§3 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden jämte en
styrelseledamot eller av den eller de som förordnas av styrelsen.
§4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek bestäms fastställs av årsmötet.
§5 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper per kalenderår.
§6 FÖRENINGSMÖTEN
Föreningens årsmöte skall hållas mellan före den 30 april.
Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då det
skriftligt har påkallat av minst 5 medlemmar. Extra föreningsmöte får inte hållas
mindre 60 dagar före eller efter ett ordinarie årsmöte.
Vid extra föreningsmöte kan beslut inte fattas i andra frågor än dem som angivits i
kallelsen. Dagordningen följer i tillämpliga delar den som skall gälla för årsmöte.
Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas
medlemmarna, ifråga om årsmöte minst tre veckor och ifråga om extra möte minst
en vecka före mötet.
§7 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
1. Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
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4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.
5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna
7. Fastställande av medlemsavgift och budget
8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år
10. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet
11. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne
12. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år.
13. Mötets avslutande.
§8 BESLUT, BESLUTSFÖRHET OCH RÖSTRÄTT VID FÖRENINGSMÖTEN
På årsmöte och extra årsmöte har varje närvarande medlem, som till föreningen
erlagt avgift, rösträtt. Föreningens beslut fattas genom enkel majoritet vid öppen
omröstning.
Val skall företas med slutna sedlar när så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal fattas beslut genom lottning.
Yttrande- och förslagsrätt har övriga till mötet kallade och inbjudna.
Valbar att representera föreningen enligt §7 vad gäller punkterna 9 till och med 12,
är bara medlem som tillika är förälder till barn i skolan eller förskoleklass.
§9 ÄRENDEN
Vid föreningsmöten enligt §6 får beslut endast fattas gällande ärenden som har
angivits i kallelsen eller varit upptagen på utsänt förslag till dagordning eller som
står i omedelbart samband med sådant ärende .

§10 VALBEREDNING
Valberedningen utses av årsmötet.
Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av
valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte.
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Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.
§11 STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande samt minst 7 ordinarie ledamöter.
Ordförande väljes för en tid av ett år och övriga för en tid av två år, varvid tillses att
mandattiden går ut växelvis så att årligen cirka halva antalet mandat förnyas.
§12 KONSTITUERING
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt medlemmar i
arbetsutskott. Styrelsen kan med sig adjungera enskild person eller representanter
för skolan.
§13 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och skall leda densamma enligt
stadgarna och föreningens beslut. Styrelsen är föreningens beslutande organ för
tiden mellan föreningens möten.
Styrelsen skall ha som målsättning att sammanträda en gång per månad under
terminerna, dock minst 6 gånger per verksamhetsår samt därutöver på kallelse av
ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltager i sammanträdet.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Endast personligen närvarande ledamot kan deltaga i beslut.
Det åligger styrelsen särskilt att
- förbereda föreningens årsmöte och extra möten
- verkställa vid sådana möten fattade beslut
- utse för verksamheten erforderliga kommittéer
- verka för att klassombud utses i alla klasser
- informera medlemmarna om föreningens verksamhet samt verka för utbyte dem
emellan
- förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan
fullgöra sin roll i föreningen
- hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till
uppgift att verka för barns och ungdomars vård och utveckling
§14 KLASSOMBUD
Verka för att föräldrarna i varje klass inklusive förskoleklass väljer minst två
klassombud. Meddelanden om valen skall omedelbart lämnas till styrelsen och
skolan.
§15 RÄKENSKAPER OCH REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under
verksamhetsåret utser årsmötet en revisor jämte en revisorssuppleant för denne.

3

Föräldraföreningen vid
Mälarhöjdens skola

Tagna vid konstituerande
möte 1998-11-30

Styrelsen skall i god tid före årsmötet till revisorn lämna styrelseberättelse jämte
resultat- och balansräkning för granskning. Härutöver skall räkenskaper och
protokoll hållas tillgängligt för revisorns kontroll.
Revisorn skall avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet, för att senast en
vecka före årsmötet vara tillgänglig för medlemmarna.
§16 STADGEÄNDRING
Föreningens stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande
möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två
månader förflyta.
För beslut om stadgeändring fordras att minst tre fjärdedelar av de vid mötet
närvarande medlemmarna godkänner ändringen.
Förslag om stadgeändring skall i sin helhet återges i kallelsen till årsmötet eller det
extra föreningsmöte vid vilket förslaget skall behandlas.
Förslag till ändring av stadgarna kan väckas, förutom av styrelsen, av varje
röstberättigad medlem. Av medlem väckt förslag kan endast behandlas på årsmöte.
Förslaget skall då ha inkommit skriftligen till styrelsen senast den 15 december
under verksamhetsåret.

§17 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas endast om så beslutas vid två på varandra följande
årsmöten eller årsmöte och extra föreningsmöte, varvid dock erfordras att minst tre
fjärdedelar av de närvarande eller representerade medlemmarna vid båda tillfällena
röstar för föreningens upplösande. Föreningen skall dock anses upplöst om det tre år
i rad inte har hållits årsmöte.
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar efter föreningens beslut
tillfalla Mälarhöjdens Skolas elevråd med lika fördelning mellan de olika
årskurserna F-9.
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