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§1
Föreningens namn
Föreningens namn är Ludvigsborgs Fristående skola, ekonomisk förening.

§2
Ändamål
Föreningen är en sammanslutning av vårdnadshavare till barn vid Ludvigsborgs Fristående skola. Den har till
huvudsaklig uppgift att främja sina medlemmars intressen genom att driva en skola för sina medlemmars barn.
Föreningen skall verka för att tillgodose barnens utbildningsbehov och för en kvalitativ, stimulerande och
utvecklande skolverksamhet. Skolan skall uppfylla de krav som grundskolans läroplan, skolverket, kommunen
och andra myndigheter ställer på verksamheten.

§3
Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte på Ludvigsborgs Fristående skola, Hörby kommun.

§4
Intagning
Föreningens upptagningsområde är i huvudsak postort Ludvigsborg. Plats i föreningens skola skall företrädesvis
tilldelas barn som är bosatta inom föreningens upptagningsområde eller annars har anknytning till föreningens
skola.

§5
Medlems antagande
Till medlem antas vårdnadshavare till barn som enligt styrelsens eller föreningsstämmans beslut om intagning
tilldelats plats i föreningens skola. Ansökan om inträde prövas av styrelsen, eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Om inträde vägras, skall skälen redovisas skriftligen inom en vecka till sökanden. Även
organisationer och personer som inte har anknytning till skolan och som vill främja föreningens ändamål, kan
beviljas medlemskap, dock utan rösträtt.

§6
Medlems åligganden
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga insatser och av föreningsstämman fastställda årsavgifter samt även
följa föreningens stadgar och beslut.

§7
Årsavgift och insats
Föreningsstämman får besluta att medlem skall erlägga årsavgift. Medlem skall deltaga i föreningen med ett
insatsbelopp som fastställs av ordinarie föreningsstämma. Både insats och årsavgift skall erläggas senast 30
september. Insatsen återbetalas i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 1 § Lagen om ekonomiska föreningar.

§8
Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen
eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till
föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen en månad från det uteslutning meddelats. Elevs skolgång
påverkas ej av föräldrars uteslutning.

§9
Medlems avgång
Utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket (vissa stadgeförändringar) och 12 kap 4§ andra stycket (fusion)
Lagen om ekonomiska föreningar äger avgång ut föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast 6
månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången
inträffat.

§ 10
Föreningens organ
Föreningens organ är:
1.

Föreningsstämma

2.

Styrelsen

3.

Revisorer

4.

Valberedning

§ 11
Styrelse
Styrelsen är föreningens förvaltande organ med ansvar för drift, ekonomisk redovisning och föreningens övriga
verksamhet. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter samt maximalt 3 suppleanter.
Föreningsstämman utser 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. Minst en, men maximalt två arbetstagare inom föreningen skall sitta i styrelsen som representanter
för verksamheten. Förslag till dessa representanter lämnas från verksamheten till valberedningen o ch
föreningsstämman väljer. Arbetstagare inom föreningen får inte inneha posterna som ordförande, vice
ordförande eller kassör. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till revisor.

§ 12
Arvode
Styrelseledamöter arvoderas med ett fast belopp/år som baseras på prisbasbelopp samt ett mötesarvode baserat
på närvaro som även tilldelas suppleanter.

Funktion

Arvode

Mötesarvode

Ordförande

1,5/12 basbelopp/år

50 sek/möte

Kassör

1/12 basbelopp/år

50 sek/möte

Sekreterare

1/12 basbelopp/år

50 sek/möte

Vice ordförande

1/12 basbelopp/år

50 sek/möte

Suppleanter

-

40 sek/möte

§ 13
Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före oktober månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall
följande ärenden förekomma till behandling:

1.

Val av ordförande, sekreterare, vid stämman.

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Val av två justerare och två rösträknare till stämman

5.

Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.

Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.

Revisorernas berättelse och utlåtande.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Motioner till stämman.

11. Disposition av föreningens underskott eller överskott.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår.
13. Val av:
●

ordförande för föreningen för en tid av ett år,

●

styrelseledamöter för en tid av två år

●

suppleanter för en tid av ett år.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Fastställande av avgifter.
17. Övriga frågor.

§ 14
Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser. Firman tecknas gemensamt av två
bland dessa, varav minst en skall vara styrelseledamot.

§ 15
Årsredovisning
Föreningens räkenskapsår är 1/7 – 30/6, brutet räkenskapsår. Räkenskaperna och årsredovisning skall lämnas till
revisorerna i god tid före föreningsstämma. Den skall omfatta förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning.

§ 16
Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma utfärdas av styrelsen senast 3 veckor före stämman genom anslag och
skriftligt meddelande per brev och e-post till medlemmarna. Andra meddelanden sker genom anslag och e-post.

§ 17
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i
övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för givet ändamål påfordras av en
revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas av styrelsen senast sju dagar
före stämman på samma sätt som kallelse till ordinarie stämma.

§ 18
Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman
inom eller utom föreningen två revisorer jämte suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie för nästa ordinarie
föreningsstämma. Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens skötsel och ge föreningens ledning del av
sina iakttagelser.
§ 19
Valberedning
Ordinarie föreningsstämma utser valberedning till nästkommande ordinarie föreningsstämma bestående av
maximalt tre personer.

§ 20
Omröstning
Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst, d.v.s. en röst/medlemsavgift. Styrelseledamöter har rösträtt
oavsett medlemskap i föreningen. Rösträtten skall utövas personligen. Vid föreningsstämma sker val med öppen
omröstning såvida inte någon medlem begär sluten omröstning. Personval avgörs genom relativ majoritet. Med
relativ majoritet menas att de som erhållit högsta antalet röster blir vald. Omröstning i andra frågor sker alltid
öppet och med enkel majoritet.

§ 21
Förslag från medlemmarna
Medlem som önskar ta upp ett ärende (motion) på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen senast 2 veckor
före ordinarie föreningsstämma inlämna motionen till styrelsen.

§ 22
Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan endast fattas på den ordinarie föreningsstämman. 2/3 av de närvarande på
föreningsstämman skall godkänna ändringen.

§ 23
Överskottsfördelning
Uppkommer överskott skall detta fonderas eller överföras i ny räkning.

§ 24
Upplösning
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar, sedan verksamheten lagenligt avvecklats och insatserna
återbetalats till medlemmarna, tillfalla Ludvigsborgs Byförening i första hand och i andra hand

Friluftsfrämjandet lokalavdelningen i Höör-Hörby. Om skolan drivs vidare i annan form/regi behålls alla
tillgångar i skolan.

