Stadgar för

Dalby
och
Södra Sandby
Montessoriförening,
ekonomisk förening

§1

Firma

Föreningens firma är Dalby och Södra Sandby Montessoriförening, ekonomisk
förening.

§2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun

§3

Ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att för medlemmarnas barn, under kompetent montessorilärares
ledning, driva förskolor, grundskola och fritidshem, enligt doktor Maria
Montessoris pedagogik, samt att på annat sätt sprida montessoripedagogiken.
Föreningen är såväl religiöst som politiskt obunden.
Föreningen ska vara ansluten till Svenska Montessoriförbundet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de överenskommelser som träffas
mellan föreningen och Lunds kommun.

§4

Medlemskap

Medlem är de föräldrar eller vårdnadshavare vars barn antagits till någon av
föreningens skolor och som betalt fastställd insats, årsavgift samt månadsavgift
till förskolor och fritidshem samt i övrigt fullgjort sina skyldigheter mot
föreningen.

§5

Medlems åligganden

Medlem är skyldig att ta del av Montessoripedagogiken och delta i övriga inom
föreningen förekommande verksamheter (studiecirklar, föreläsningar,
föräldramöten etc).
Medlem ska ingå i arbetsgrupper med särskilda uppgifter (materialgrupp,
fastighetsgrupp, städgrupp, skolråd etc).
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman
fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och
beslut.
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§6

Insats

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om etthundra kronor
som inbetalas till föreningens konto vid erhållande av medlemskap.
Insats återbetalas inte utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt
stadgar.

§7

Årsavgift

Ordinarie föreningsstämma fastställer årsavgiften som inte får överskrida
femhundra kronor. Avgiften ska betalas senast den dag styrelsen föreskriver.

§8

Månadsavgift

För varje elev i förskola och fritidshem ska fastställd månadsavgift betalas utan
särskild uppmaning. Avgiften ska betalas enligt den betalningstermin styrelsen
fastställer.
Vid för sent inkommen betalning ska medlemmen betala fastställd
förseningsavgift.
Ingen månadsavgift betalas för barn i grundskolan.

§9

Antagning till skolorna

Antagning till föreningens skolor ska ske i enlighet med gällande lagar och
förordningar. Stämman beslutar om antagningsförfarande i ”Direktiv om
antagning till föreningens verksamhet” och gäller tillsvidare.

§ 10 Förändring eller uppsägning av plats
Uppsägning av barnets plats ska göras skriftligen till styrelsen. Uppsägning av
förskole- och fritidshemsplats ska dessutom ske tre månader i förväg.

§ 11 Uteslutning
Styrelsen har rätt att utesluta medlem i följande fall:
•
•
•

Medlemmen följer inte sina stadgeenliga åtaganden emot föreningen
Medlemmen skadar eller motarbetar föreningens intressen uppsåtligen
Om möjlighet för föreningen att få bidrag upphör

Utesluten medlem har rätt att överlämna fråga om uteslutning till avgörande av
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föreningsstämma genom anmälan om det till styrelsen inom en månad från det
meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 12 Styrelse
Styrelsen ska verkställa föreningsstämmans beslut. Styrelsen har det
övergripande ansvaret för verksamhet, föreningens ekonomi och redovisning.
Styrelsen har också ansvaret för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet
med § 3.
Föreningens styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter (ordförande, vice
ordförande, ekonomiansvarig styrelseledamot, samt fyra övriga
ledamöter)jämte två suppleanter.
Ledamöter väljs för två år i taget och suppleanter för ett år i taget.
Styrelsen har rätt att adjungera andra lämpliga personer till styrelsemöten eller
utse personer att utföra uppdrag för styrelsens räkning.
Styrelsearvode utgår inte.

§ 12a Rektorns/förskolechefens roll
Rektorn/förskolechefen ska verkställa styrelsens beslut och har ansvaret för
den löpande driften av verksamheten. Inom ramen för föreningens ändamål
enligt § 3 ansvarar rektorn för den pedagogiska inriktningen.
Rektorn/förskolechefen har rätt att närvara vid styrelsens ordinarie
sammanträden.

§ 13 Styrelsens sammanträden
Föreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse ska gå
ut senast sju dagar före utsatt dag. På begäran av två styrelseledamöter är
ordföranden skyldig att inom en vecka sammankalla styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst
utom vid val, då lotten avgör.
Styrelsens beslut ska vara protokollförda. Kopia av protokollet ska anslås för
medlemmarnas kännedom på föreningens hemsida senast dagen efter
styrelsens nästkommande sammanträde.
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§ 14 Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska två
revisorer utses varav minst en skall vara auktoriserad revisor. Till varje revisor
utses en personlig suppleant. Revisorerna utses för ett år i taget.

§ 15 Valberedning
Ordinarie föreningsstämma väljer ledamöter till valberedningen för tiden fram till
och med nästa ordinarie föreningsstämma. Antalet ledamöter ska vara minst tre
och ledamöterna bör representera de olika skolorna i föreningen. En av
ledamöterna ska vara sammankallande.

§ 16 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen
utser.

§ 17 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 18 Årsredovisning
Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens
revisorer överlämna räkenskaper, protokoll, bokslut och förvaltningsberättelse
samt de övriga handlingar som revisorerna kräver för att kunna fullgöra sin
granskning.

§ 19 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång varje kalenderår.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska göras skriftligen per e-post och
genom anslag på skolornas anslagstavlor och föreningens hemsida, tidigast
fyra veckor före och senast två veckor före utsatt datum. Även andra
meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom
skriftligen per e-post.
All omröstning ska vara öppen, men val ska, om medlem så begär, genomföras
genom sluten omröstning.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande
utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
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Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Vårdnadshavare till inskrivet
barn har båda förslags- och yttranderätt men äger endast en röst gemensamt.
Rösträtten kan överlåtas genom skriftlig fullmakt.
Anställd personal i föreningen har rätt att närvara på föreningsstämman.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1)
Val av mötesordförande
2)
Val av mötessekreterare
3)
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4)
Stämmans behöriga utlysande
5)
Godkännande av dagordning och upprättande av röstlängd
6)
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och bokslut
7)
Föredragning av revisionsberättelsen
8)
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition
samt styrelsens ansvarsfrihet
9)
Fastställande av budget samt årsavgift och månadsavgifter
10) Övriga förslag från styrelsen
11) Val av styrelseledamöter (ordförande och två övriga ledamöter)
(vartannat år)
12) Val av styrelseledamöter (vice ordförande, ekonomiansvarig
styrelseledamot och två övriga ledamöter) (vartannat år).
13) Val av styrelsesuppleanter
14) Val av revisorer
15) Val av valberedning
16) Övriga ärenden
Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska
skriftligen lämnas till styrelsen senast 28 februari samma år som
föreningsstämman. Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess
medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 20 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska avsättas till reservfonden.

§ 21 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen eller då det för uppgivet
ändamål skriftligen krävs av minst en tiondel av föreningens medlemmar eller
av föreningens revisor.
Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från det styrelsen erhåller begäran
enligt första stycket. Kallelse ska ske skriftligen per e-post och genom anslag
på skolornas anslagstavlor och föreningens hemsida, tidigast fyra veckor före
och senast två veckor före utsatt datum.
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§ 22 Ändring av stadgarna
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman.
För ändring av föreningens stadgar krävs att samtliga röstberättigade är eniga
eller att beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ska
vara ordinarie årsstämma. Beslutet på den andra stämman ska ha biträtts av
minst två tredjedelar av de röstande.

§ 23 Föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning ska eventuell behållning, sedan alla skulder och
förpliktelser infriats, fördelas på det vis föreningsstämman beslutar. Beslutet
ska överensstämma med befintliga avtal med Lunds kommun.
Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga
närvarande röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie
föreningsstämma eller med två tredjedels majoritet av två på varandra följande
föreningsstämmor varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma.

§ 24 Övrigt
I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.
Dessa stadgar har antagits första gången på ordinarie föreningsstämma den 29 mars
2000 samt andra gången på ordinarie föreningsstämma den 28 mars 2001. § 9
reviderad på ordinarie föreningsstämma den 25 mars 2003 samt ordinarie
föreningsstämma den 23 mars 2004. § 9 reviderad igen ordinarie stämma 2005-03-31
samt 2006-03-29. Samtliga paragrafer utom § 1,16, 17 och 24 reviderade, samt tillägg
av § 12a på ordinarie föreningsstämma den 28 mars 2007, samt ordinarie
föreningsstämma den 26 mars 2008. § 9 reviderad två gånger vid ordinarie
föreningsstämmor 2010-03-24 och 2011-03-30 respektive 2011-03-30 och 2012-03-28.
§6 och §19 är förtydligade enligt styrelseprotokoll 2011-12-07
Vid ordinarie föreningsstämma 2014-03-27 samt extrastämma 2014-09-15 har § 8, 9,
10, 11, 12a, 19 och 21 reviderats.
Vid ordinarie föreningsstämma 2017-04-27 samt ordinarie föreningsstämma 2018-0425 har §19 reviderats.
Vid ordinarie föreningsstämma 2018-04-25 samt extra föreningsstämma 2018-09-26
har §12, §13, §18 samt §21 reviderats.
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