Stadgar antagna vid Montessoriföreningen Askens årsstämma 1999-03-12
Föreningens mål
§ 1 Föreningens namn är Montessoriföreningen Asken.
Föreningens mål är att bedriva förskoleverksamhet baserad på Montessoripedagogik.
Föreningens verksamhet bedrivs i Alingsås kommun.
Föreningen ansvarar för:
1. Förskolans lokaler, inventarier och vad i övrigt kan ankomma på föreningen som
hyresgäst.
2. Anskaffande av personal till verksamheten.
3. För att verksamheten bedrivs enligt Montessoripedagogikens principer.
4. Att i samråd med förskolans lärare anta barn ur Montessoriföreningen Askens kö.
Medlemskap
§2 Medlem i Montessoriföreningen Asken är varje familj som har, eller har haft barn i
föreningens förskola.
§3 För att antas som medlem och kvarstå i föreningen krävs att medlem är villig att:
1.
2.
3.
4.

Följa föreningens stadgar.
Följa styrelsens och stämmans beslut.
Bidra till förverkligande av föreningens mål.
Betala fastställda avgifter.

Styrelsen har rätt att pröva medlemskap i föreningen.
§4 Medlemmarnas rätt att påverka föreningens verksamhet inom stadgarnas ramar, sker på
årsstämma och i förekommande fall på extra stämma. Varje familj registreras som en medlem
och har en röst på stämman. Rösträtten får ej utövas via ombud.
Stämma
§5 En årsstämma hålls senast 15 mars där exakt tidpunkt bestäms av styrelsen. Skriftlig
kallelse till årsstämman skall sändas till samtliga medlemmar senast tre veckor före stämman.
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman skall senast två veckor innan
stämman meddela styrelsen detta. Senast en vecka före årsstämman skall dagordningen
sändas till medlemmarna.

§6 Extra stämma skall hållas då:
1. Styrelsen finner det erforderligt.
2. Minst hälften av medlemmarna vill behandla ett ärende.
Skriftlig kallelse skall sändas till samtliga medlemmar senast en vecka före extra stämma. I
kallelsen skall det ärende anges, som föranlett extra stämma.
§7 Förhandlingarna leds av föreningens ordförande, eller vid förfall av denne av vice
ordförande. Protokollet justeras av ordförande och en medlem.
§8 Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.

Upprättande av röstlängd (närvarolista)
Val av justeringsman, tillika valkontrollant i förekommande fall.
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Behandlingen av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår samt beslut
avseende föreningens vinst eller förlust.
5. Revisorernas berättelse för samma tid.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
7. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarnade verksamhetsår.
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9. Val av eventuella kommittéledamöter och suppleanter.
10. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
11. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller medlem önskat ta
upp till behandling. Beslut kan inte fattas i ärende som inte varit upptagit på
dagordningen. Sådant ärende kan hänskjutas till nästa stämma.
§9 På extra stämma kan endast ärende som varit upptagit i kallelsen till stämmans behandlas.
Beslut på stämma
§10 Som stämmans beslut gäller den mening varom hälften av stämmans medlemmar är
eniga. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då avgörandet sker genom
lottning. Omröstningen sker öppet utom vid val där sluten omröstning skall äga rum, om så
begärs. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd,
som denne är ansvarig för.
Beslut om uteslutning av medlem
§11 Medlem som ej följer §3 i dessa stadgar, eller på annat sätt förverkat sitt medlemskap, får
uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen. Styrelsen får ej
besluta om uteslutning innan denne fått tillfälle att yttra sig.
Beslut om ändring av stadgar
§12 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en
måste vara årsstämma. Beslutet måste biträdas av minst två tredjedelar av stämmans
medlemmar.

Beslut om föreningens upplösande
§13 Beslut om upplösande av föreningen fordrar att beslutet fattas på två av varandra följande
stämmor varav en måste vara årsstämma. Beslutet måste biträdas av minst två tredjedelar av
stämmans medlemmar.
§14 Kallelse till sista stämman får inte ske innan första stämman hållits. Stämma som slutligt
upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom. Denna får ej fördelas
bland medlemmarna.

Föreningens styrelse
§15 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och högst två
övriga ledamöter samt lägst en och högst två suppleanter. Styrelsens ledamöter och
suppleanter väljs vid årsstämma för två år, varvid ordförande, en eller två övriga ledamöter
och en suppleant väljs ett år och viceordförande, sekreterare och en suppleant väljs påföljande
år. Styrelsen sammanträder när ordförande så beslutar eller två ledamöter/suppleant så fodrar.
Styrelsens uppgifter
§16a Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen, handhar den löpande
verksamheten inom föreningens ansvarsområde, samt beslutar å föreningens vägnar i alla
ärenden utom de som behandlas på stämma.
Det åvilar styrelsen att:
1. Verkställa beslut fattade av föreningens stämma.
2. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap över dessa.
3. Tillsätta kommittéer som är nödvändiga för föreningens verksamhet samt ge
instruktioner till dessa.
4. Utse ledamot att representera styrelsen där så är påkallat.
5. Redovisa föregående räkenskapsår.
6. Besluta om uteslutning av medlem.
7. Verka för att föreningens mål uppnås.
§16b Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen därtill utser.
§17 Styrelsen är beslutför då tre ledamöter är närvarande. Suppleant som ej ersätter ordinarie
ledamot har rätt att delta i förhandlingarna, men ej i besluten.
§18 Den som önskar få till stånd misstroendeförklaring mot styrelsen eller enskild ledamot
skall framställa yrkandet härom på stämma.
För att styrelsen skall upplösas eller ledamot tvingas avgå, måste minst två tredjedelar av
stämmans deltagare vara eniga vid två på varandra följande möten.
I samband med hela styrelsens avgång , skall delårsbokslut göras och ansvarsfrihet avgöras.
§19 Föreningens räkenskapsår skall avslutas per 31 december varje år. Styrelsens
årsredovisning skall senast den 31 januari överlämnas till föreningens revisor. Styrelsens
förvaltning och föreningens räkenskapsår skall granskas av revisor, som utsetts av årstämma.
Revisionsberättelse skall avges senast den 15 februari.

