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STADGAR FÖR

FÖRSKOLAN KUNGSHUSETS EKONOMISKA FÖRENING
§ 1 Firma
Föreningens firma är Förskolan Kungshusets ekonomiska förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
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Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva en föräldrakooperativ
förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en stimulerande barngruppsverksamhet och
förskolemiljö med god kvalitet som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov
av trygghet och varaktiga relationer.
För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans rektor skall i
anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet
Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav som Socialstyrelsen, länsstyrelsen, andra myndigheter och kommunala
organ ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Föreningen skall drivas utan vinstsyfte.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skövde kommun

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som är bosatta i Skövde kommun eller en kommun som har godkänt att bidrag förs
över till Skövde kommun.
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Regeln, en familj – en röst – en avgift tillämpas.

§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat, dock högst motsvarande 10 hela
arbetsdagar per verksamhetsår:
- delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö
- medverka i gemensamma aktivitetsdagar
- ordna alternativ barnomsorg då personalen planerar verksamheten
- om familj ej kan delta vid städ-/fixardag tilldelas uppgift som skall lösas vid annat tillfälle överenskommet
med styrelsen
Om föreningsstämman inte har beslutat annat, ska styrelsen ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska
fullgöras.
Alla medlemmar är skyldiga att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifterna samt även
i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Under den period då medlemmen har barn inskrivet på förskolan skall medlemmen vara beredd att ingå i
styrelsen, valberedningen eller andra av styrelsen utsedda arbetsgrupper.
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§ 6 Förskoleavgift
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna betala förskoleavgift.
Förskoleavgiften beräknas enligt reglerna för maxtaxa.
Förskoleavgifterna fastställs av styrelsen inför respektive verksamhetsår.
Förskoleavgiften skall avläggas månadsvis i förskott.

§ 7 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen
eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till
styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.
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§ 8 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker en avgång ur
föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt
upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som
föranlett avgången.
Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter.
Valet för ledamöter löper på två år. Ordföranden väljs av föreningsstämman ur gruppen av de valda
styrelseledamöterna.
Styrelsen tillträder omedelbart efter höststämman, och konstituerar sig vid första styrelsemötet.

§ 10 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor jämte en suppleant för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hålls räkenskapsåret efter valet.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser till särskild firmatecknare.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Budget fastställs av styrelsen inför respektive verksamhetsår.

§ 13 Årsredovisning
Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge
årsredovisningshandlingar.

§ 14 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande
ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Val av justeringsmän
Justering av röstlängd
Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
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Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt
den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer
Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
Beslut om antal styrelseledamöter som skall väljas.
Val av styrelseledamöter.
Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall anmälas till styrelsen senast två
veckor före stämman.
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§ 15 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat.
Stämma kan i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt, eller då det för uppgivet ändamål
påfordras av en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Kallelse skall utfärdas skriftligen till varje medlem inom fjorton dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt
första stycket.

§ 16 Kallelse till stämmor
Kallelse till föreningsstämma skickas skriftligen till varje medlem. Kallelse skall vara utsänd och anslagen
tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorer därom.
Information om förskolan anslås på varje barns plats och på anslagstavlor.

§ 17 Ändring av föreningens stadgar
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade
medlemmar vid ett ordinarie årsmöte.

§ 17 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har
skett, föras i ny räkning såvida föreningsstämman ej annat beslutar.

§ 18 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid skall
medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

§ 19 Stängning i samband med semester, julhelg och övriga tillfällen
Minst tre sammanhängande veckor under semesterperioden juni t o m augusti håller förskolan stängt, tidpunkt
för stängning fastställs vid februari månads styrelsemöte utifrån gällande Semesterlagstiftning. Därutöver skall
inriktningen vara att förskolan kungshuset har stängt mellan jul och nyår.
Förskolan förbehåller sig rätten att stänga om antalet barn i behov av barnomsorg understiger fyra under en
sammanhängande period om minst en vecka (5 arbetsdagar). Då erbjuds barnomsorg vid annan förskola i
närområdet där etablerat samarbete finns.
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Förskolans rektor medges stänga förskolan 16.00 vid ett tillfälle per kalendermånad i syfte att bedriva
arbetsmiljöarbete med personalen. Dessa tillfällen läggs in i ordinarie terminsplanering.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar

Stadgar ändrade efter beslut vid ordinarie och extra stämma 2020.
Gäller from 20-08-01.
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