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§1 Firma
Föreningens firma är Skolföreningen VÄXTHUSET ek för.
§2 Ändamål
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att bedriva undervisning inom skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt därmed förenlig
verksamhet. Undervisningen utgår från montessoripedagogikens grundtankar.
§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Sibbhult, Östra Göinge kommun, Skåne Län.
§4 Elever
Föreningens geografiska elevupptagningsområde
Elev som dagligen kan ta sig till skolan antingen genom föräldrarnas egna
insatser eller genom skolans hämtning inom de ekonomiska ramar som står till
förfogande.
Föreningens elevmålgrupp
Elev som fyller kriterierna för respektive skolform enligt §2.
§5 Antagning
Föräldrar/vårdnadshavare skall hos rektor eller förskolechef skriftligt ansöka om
antagning av sitt barn som elev vid skolan. Rektor/förskolechef beslutar om
antagning.
§6 Medlemskap
Till medlem kan den antas som sedan minst ett år arbetar i föreningen och
innehar tillsvidaretjänst. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som
bereder ansökan och med rekommendation lämnar ansökan till ordinarie
föreningsstämma för beslut.
§7 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål samt
följa de beslut som föreningsstämma och styrelse i laga ordning fattar.
§8 Insats
Medlem skall delta i föreningen med en insats som f n är fastställd till 24.000 kr.
Medlem kan bara delta med en (1) insats. Insatsen skall inbetalas senast två
månader efter det att föreningsstämman godkänt medlemskapet.

§9 Årsavgift
Årsavgift får tas ut av medlemmarna, dock högst 300 kr per år.
§10 Utträde
Ansökan om utträde ur föreningen skall göras skriftligt och tillställas styrelsen
som bereder ansökan och med rekommendation lämnar ansökan till ordinarie
föreningsstämma för beslut. Insatsen återbetalas, under förutsättning att
föreningens ekonomi så tillåter, snarast efter det att föreningsstämma fastställt
årsbokslutet och beslutet vunnit laga kraft.
Då medlems anställning upphör ska medlem begära utträde. Dock äger medlem
som avgår p gr a uppnådd pensionsålder rätt att kvarstå som medlem.
Underlåter medlem att begära utträde senast tre månader efter avslutad
anställning, ska styrelsen föreslå nästkommande ordinarie stämma att jämväl
tillse att sådan medlem förlorar sitt medlemskap.
Avlider medlem skall insats automatiskt utbetalas enligt första stycket denna
paragraf.
§11 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål skall skriftligen varnas av styrelsen. Om
rättelse inte sker ska styrelsen senast tre månader från varningens utfärdande
hemställa att föreningsstämman måtte utesluta medlemmen. När sådant beslut är
fattat förlorar medlemmen omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem förlorar sin rätt till
återbetalning av insats och eventuell rätt till ränta på insats enligt §22.
§12 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst (7) ledamöter. Ordinarie
föreningsstämma väljer styrelse med en mandatperiod på två (2) år på sådant sätt
att halva styrelsen väljes varje år.
Ordinarie föreningsstämma väljer också ordförande i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är
närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning ska avgöra.
§13 Revisor
Ordinarie föreningsstämma väljer en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant
för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet.
§14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen
utser.

§15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 juli till den 30 juni påföljande år.
§16 Årsredovisning
Styrelsen skall senast den 30 september till föreningens revisor avge
årsredovisningshandlingar.
§17 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före november månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende föredragas till behandling:
1. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Val av justeringsmän.
5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om
disposition av fritt eget kapital eller ansamlad förlust.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av mål för långsiktigt uthållig lönsamheten
9. Fastställande av årsavgift.
10. Arvoden till styrelseledamöter och revisor.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter.
12. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter.
13. Val revisor och ersättare.
14. Motioner.
15. Övriga frågor.
§ 18 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta för behandling till föreningsstämma skall
skriftligen anmälas till styrelsen senast en (1) vecka efter det att kallelse till
ordinarie föreningsstämma utgått och senast två dagar efter det att kallelse till
extra föreningsstämma utgått.
§ 19 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska avhållas då
Ordinarie eller extra föreningsstämma så beslutar
Styrelsen så beslutar
Revisor så påkallar
Föreningens medlemmar till ett antal av minst en tiondel (1/10) så kräver
I de två sistnämnda fallen skall framställan göras till Styrelsen som senast en (1)
vecka efter att framställan gjorts skall kalla till extra föreningsstämma.

§ 20 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma, samt annan information till medlemmar, sker
skriftligen genom brev eller mejl samt genom anslag på föreningens
anslagstavla.
Kallelsen skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra (4) veckor och senast två
(2) veckor före ordinarie föreningsstämma och minst en (1) vecka före extra
föreningsstämma.
Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev
eller mejl underrätta revisorerna därom.
§ 21 Disposition av fritt eget kapital
Ordinarie föreningsstämma beslutar om ränta på insatser i den utsträckning som
fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning tillåter. Återstående fritt eget
kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfond
skett, föras i ny räkning.
Ränta på insats ska beräknas som statslåneräntan på bokslutsdagen plus 4%enheter.
§ 22 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens nettobehållning först så långt den
räcker användas till att återbetala medlemmarnas insatser och därefter för
utbetalning fördelas lika på insatserna.
§ 23 Stadgeändring
För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kapitlet 14 och 15 § lagen
om ek för.

