
STADGAR FÖR BANSLÄTTSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 
 

§1)  ÄNDAMÅL 

  

Föreningen, vars namn är Banslättsskolans Föräldraförening, BFF; ska vara föräldrarnas 

intresseförening med uppgift att se till att barnen får en så bra vistelse som möjligt under sin tid i 

Banslättsskolans rektorsområde. 

 BFF ska vara länken mellan eleverna, föräldrarna och skolan. 

 

 BFF ska: Fånga upp elevernas synpunkter på skolan och skolgången 

 

Skaffa inblick i skolans sätt att arbeta, ta del av skolans planer och vara 

representerad i föräldraråd. 

   

Fånga upp föräldrarnas synpunkter kring barnens skolgång och förmedla dem 

till skolledningen och vid behov till berörda parter inom kommunen, samt verka 

för att få gehör för dessa. 

 

Bidra med pengar eller material till sådan verksamhet inom skolan som BFF 

anser viktig men där skolans resurser inte räcker till. 

 

 

§2) NEUTRALITET 

 

 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

 

 

§3) MEDLEMSSKAP 

 

Medlemskap i föreningen tillkommer alla föräldrar med barn i Banslättsskolans rektorsområde 

där föreningen är verksam. Medlemskap bekräftas genom att betala medlemsavgift. 

 

 

§4) MEDLEMSAVGIFT 

 

 Medlemsavgiften avser läsår och dess storlek bestäms av årsmötet. 

 

 

§5) FÖRENINGSMÖTEN 

 

Föreningens årsmöte ska hållas i april månad. Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen 

finner det nödvändigt eller när det skriftligen påkallats av minst 10 % av medlemmarna. 

  

Kallelse med förslag till dagordning ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna, i fråga 

om årsmöte minst tre veckor och i fråga om extra möte minst en vecka innan mötet. 

 I kallelse till extra möte ska anges för vilket ändamål mötet hålls. 

 

 

§6)  DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE I BANSLÄTTSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING  

 

1 Mötets öppnande 

 

2 Frågan om mötets utlysande i behörig ordning 

 

3 Val av: Mötesordförande 

                     

                Sekreterare för mötet 

 

                Två justeringsmän som jämte ordförande ska justera 



                protokollet och även vara rösträknare 

 

 4 Fastställande av dagordning för mötet 

 

 5 a) Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 

    b) Revisorns berättelse 

 

 6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 

 7 Behandling av inkomna motioner     

 

 8  a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 

     b) Övriga förslag från styrelsen 

     c) Förslag från medlemmar 

 

 

 9 Fastställande av föreningens verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 

 

 10 Val av ny styrelse: 

 

       a) Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter fram till nästa årsmöte 

 

       b) Val av styrelseordförande                                        

                                    

       c) Val av ledamöter och suppleanter                                     

 

       d) Val av revisor                                       

          

       e) Val av ledamöter till valberedning (varav en sammankallande) 

 

      Samtliga för en period av ett år. 

            

  11 Övriga frågor 

 

  12 Mötets avslutning 

 

§7) RÖSTRÄTT, VALBARHET M.M.         

 

 Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. 

 Omröstning sker öppet. Val ska företas med slutna sedlar om så begärs.                                                

                    

Beslut fattas, där dessa stadgar inte säger något annat, med enkel majoritet och vid lika röstetal 

genom lottning. Yttrande och förslagsrätt har övriga till mötet kallade och inbjudna. 

Valbar att representera föreningen är endast föreningsmedlem, och för medlemskap i föreningen 

redogörs under § 3 i stadgarna. 

 

 

§8) ÄRENDEN 

 

Vid föreningsmöten enligt § 5 får ärende endast avgöras om det angivits i kallelsen eller tagits 

upp på det utsända förslaget till dagordning, eller som står i omedelbart samband med sådant 

ärende. 

 

Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet ska senast 5 veckor före årsmötet 

lämna en skriftlig motion i ärendet till styrelsen.  

 

 

§9) VALBEREDNING 

 

 Årsmötet utser utanför styrelsen en valberedning enligt § 6 punkt 10 e. 



Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val för tiden fram till nästa 

årsmöte. Valberedningen har rätt att vara representerade vid styrelsens sammanträden. 

 

 

§10) STYRELSEN 

 

Föreningens styrelse består av ordförande samt det av årsmötet fastställda antalet ordinarie 

ledamöter jämte suppleanter i ett sådant antal att ledamotsantalet utgör majoritet. 

Suppleanterna inträder i den ordning som årsmötet bestämmer. Föreningens ordförande och 

kassör äger teckningsrätt var och en för sig. 

 

 

§11) KONSTITUERING 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson för klassombud. 

Styrelsen kan med sig adjungera enskild person.  

 

§12) UPPGIFTER 

 

Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa 

stadgar, idéprogram och föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten 

föreningens beslutande organ. 

 

 Styrelsen åläggs särskilt att Förbereda föreningens årsmöte och extra möte. 

   Verkställa vid sådana möten fattade beslut. 

   Utse för verksamheten nödvändiga kommittéer. 

  Tillse att klassombud utses i alla klasser och att  

  dessa informeras om sina uppgifter. 

 

Senast tre veckor innan föreningens årsmöte till revisorerna 

överlämna verksamhetsberättelse jämte resultat och 

balansräkning avseende senaste räkenskapsåret. 

 

Styrelsens uppgift är i övrigt att Informera medlemmarna om föreningens verksamhet. 

Samordna och tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen och verka för utbyte av erfarenheter dem 

emellan. 

Förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sina roller i föreningen. 

Hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och 

organisationer som har till uppgift att verka för barns och 

ungdomars vård och utveckling. 

Kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete 

och tillställa dem protokoll, kallelser och föredragningslistor till 

styrelsens sammanträden. 

 

§13) SAMMANTRÄDEN 

 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger samt därutöver på kallelse från ordföranden eller när 

minst halva antalet ledamöter anser att det är nödvändigt. 

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande och beslut fattas med 

enkel majoritet. 

  

 Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden vid sammanträdet. 

 Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt. 

 

§14) KLASSOMBUD 

 

I varje klass ska föräldrarna uppmanas att välja två klassombud vilka ska meddelas till skolan 

och föräldraföreningens styrelse. 



 

§15) REVISION 

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet en 

revisor och jämte denna en revisorssuppleant. 

Revisorn ska efter avslutad revision avge sin revisionsberättelse vilken ska vara klar minst fyra 

veckor innan årsmötet. 

 Föreningens redovisningsår löper från första januari till sista december. 

 

§16) STADGEÄNDRING 

 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav 

minst ett ska vara årsmöte och minst en månad ska förflyta mellan mötena. 

 

§17) UPPLÖSNING 

 

 För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i stadgarnas §16. 

 För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 75 % majoritet vid vartdera möte. 

Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening med samma ändamål ska 

föreningens tillgångar tillfalla den senare föreningen. 

Upplöses föreningen av annan anledning skall dess tillgångar tillföras verksamheten till gagn för 

eleverna vid Banslättsskolans rektorsområde. 

 

 

 

 


