
Banslättsskolans föräldraförennnk

Stadkar

§1 Syfte och  eerksamh et

§1.1 Syfte

Banslättsskolans föräldraförening är en intresseförening med syfte att främja 
barnens vistelse i Banslättsskolan.

§1.2 Verksamhet

Banslättsskolans föräldraförening ska ktgöra en länk mellan skolan o h dess 
elever samt deras föräldrar o h vårdnadshavare. Elever, föräldrar o h 
vårdnadshavare ska kknna vända sig tll föreningen för att få synpknkter 
förmedlade tll skolans ledning samt få återkoppling från skolan via 
föreningen. Föreningen ska även vara skolledningen behjälplig i att förmedla 
informaton tll elever o h föräldrar o h att förmedla återkoppling.

Banslättsskolans föräldraförening ska vidare kknna bidra med ekonomiska 
eller andra bidrag tll sådan verksamhet inom skolan som främjar barnens 
skolgång men där skolans reskrser inte rä ker tll.

§1.3 Verksamhetsår

Banslättsskolans föräldraförening verkar läsårsvis med brktet räkenskapsår 
som löper från 1 jkli tll 33 jkni.

En styrelse ansvarar do k för föreningens verksamhet o h räkenskaper fram 
tll dess att ny styrelse ktses.

§1.4 Nektralitet

Banslättsskolans föräldraförening är religiöst o h politskt obknden o h 
nektral.
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§2 Medlemskap

§2.1 Medlemmar

Medlemmar i föreningen är samtliga föräldrar o h vårdnadshavare tll de 
barn som vid varje tllfälle är inskrivna i Banslättsskolan.

§2.2 Medlemsavgift

Medlemsavgiften är frivillig o h löses läsårsvis per syskonskara.

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§3 Beslutsordnnnk

§3.1 Föreningsmöte

Föreningsmötet är föreningens högsta beslktande organ. Föreningsmötet 
ktser föreningens styrelse, o h delegerar därvid beslktsrätt för den löpande 
verksamheten tll denna. Föreningsmötet ktser även föreningens revisor.

Vid föreningsmöte har såväl medlemmar som ktomstående närvaro-, 
yttrande- o h förslagsrätt.

Vidare har varje närvarande medlem enkel rösträtt.  tomstående saknar 
rösträtt. Omröstning sker normalt öppet. Om någon röstberätgad så begär 
används i stället slkten omröstning.

Vid föreningsmöte ktses alltd mötesordförande, mötessekreterare samt två 
jksteringspersoner. Samtliga av dessa ska jkstera mötesprotokollet. Röster 
kontrolleras o h räknas vid behov av föreningsmötets två jksteringspersoner.

Om inget annat anges i dessa stadgar fattas föreningsmötets beslkt med 
enkel majoritet eller a klamaton o h vid lika röstetal genom lottning.

Vid föreningsmöte får beslkt endast fattas i ärende som angivits i kallelsen 
eller tagits kpp på det anslagna förslaget tll dagordning, eller som står i 
omedelbart samband med sådant ärende. Vid årsmöte må beslkt även fattas 
angående tll styrelsen inkomna motoner. Motoner lämnas skriftligt av 
medlemmar tll styrelsen fram tll två ve kor före årsmötet. Styrelsen 
ansvarar för att senast en ve ka före årsmötet ofentliggöra inkomna 
motoner.
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§3.2 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör o h av föreningsmöte 
fastställt antal övriga ledamöter o h skppleanter.

Valbar tll föreningens styrelse är endast den som är medlem i föreningen då 
styrelsen ktses.

Styrelsen ansvarar för o h har beslktsrätt gällande föreningens löpande 
verksamhet.

Styrelsen ansvarar särskilt för att förbereda o h kalla tll föreningens årsmöte 
o h vid behov extra föreningsmöte. I detta ingår att i god td före årsmötet 
överlämna föreningens redovisning tll föreningens revisor.

För styrelsebeslkt krävs deltagande av ordinarie ledamöter eller skppleanter 
motsvarande minst halva antalet ordinarie ledamöter, do k minst två. 
Skppleanter ersätter därvid ordinarie ledamöter i den ordning de valts av 
föreningsmöte. Beslkt fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordförande ktslagsröst.

Styrelsen kan tll varje möte adjkngera enskild person. Adjkngerad ledamot 
har yttrande- o h förslagsrätt men ej rösträtt.

§3.3 Föreningens frma

Föreningens frma te knas var för sig av föreningens ordförande respektve 
kassör.
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§4 Årsmöte

§4.1  tlysande

Årsmöte ska ktlysas i samband med verksamhetsårets början i anslktning tll 
höstterminsstarten.

§4.2 Kallelse o h dagordning

Kallelse o h förslag tll dagordning ska ofentliggöras av styrelsen o h göras 
tllgänglig för medlemmarna senast tre ve kor före årsmötet.

Dagordning tll årsmöte ska alltd innehålla följande pknkter:

• Frågan om mötets ktlysande i behörig ordning.

• Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två 
jksteringspersoner.

• Fastställande av dagordning för mötet.

• Styrelsens årsredovisning.

• Revisorns berättelse.

• Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för perioden fram 
tll slktet av föregående räkenskapsår.

• Frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse för perioden från 
föregående räkenskapsårs början fram tll dess att ny styrelse ktsågs.

• Val av ny styrelse:

◦ Val av ordförande o h kassör.

◦ Val av övriga ledamöter o h skppleanter.

• Val av revisor.

• Frågan om medlemsavgiftens storlek.

• Behandling av inkomna motoner.
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§5 Extra förennnksmöte

§5.1  tlysande

Extra föreningsmöte ktlyses när styrelsen fnner det påkallat eller när det 
skriftligen påkallas av en grkpp om minst 53 medlemmar.

§5.2 Kallelse

Kallelse o h förslag tll dagordning ska ofentliggöras av styrelsen o h göras 
tllgänglig för medlemmarna senast en ve ka före det extra föreningsmötet.

Kallelse tll extra föreningsmöte ska tydligt ange skälet tll att mötet ktlyses.

Dagordning tll extra föreningsmöte ska alltd innehålla följande pknkter:

• Frågan om mötets ktlysande i behörig ordning.

• Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två 
jksteringspersoner.

• Fastställande av dagordning för mötet.

§6 Reensnon
Föreningsmöte ktser förtroendevald revisor för föreningen. Revisor ansvarar 
för att granska föreningens redovisning o h tll årsmöte avge 
revisionsberättelse.

Styrelsen ska på kppmaning från revisor när som helst knder räkenskapsåret 
kppvisa då tllgänglig redovisning.
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§7 Stadkeändrnnk

§7.1 Antagande av dessa stadgar

I enlighet med föregående stadgar antogs dessa stadgar vid två 
föreningsmöten varav minst ett årsmöte med minst en månad mellan 
mötena:

• Extra föreningsmöte den 2318-13-13.

• Årsmöte den 2318-11-21.

§7.2 Ändring av dessa stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras beslkt vid två på varandra följande 
föreningsmöten varav minst ett årsmöte. Mötena ska hållas med minst en 
månads mellanrkm.

§8 Upplösnnnk ae förennnken
Om föreningen ej anses kknna drivas vidare kan två på varandra följande 
föreningsmöten varav minst ett årsmöte beslkta att kpplösa föreningen. 
Mötena ska hållas med minst en månads mellanrkm. Vid vart o h ett av 
mötena krävs 2/3 majoritet för beslktet.

Vid kpplösning av föreningen beslktar föreningsmötet även om distribkton 
av eventkella kvarvarande tllgångar. Vid behov ktses som en del av 
kpplösningsbeslktet en tllförordnad frmate knare med befogenhet att 
avslkta föreningens konton o h handlägga distribktonen av kvarvarande 
tllgångar i enlighet med detta beslkt.
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