Stadgar för föreningen Bullerbyn ekonomisk förening

Firma

§1
Föreningens firma är Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ekonomisk
förening.

Ändamål

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom
att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn.
Föreningen ska verka för kvalitet och stimulerande förskoleverksamhet
som ett komplement till barnets hemmiljö, samt för att tillgodose
barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. Föreningens
anställda personal skall ansvara för den pedagogiska verksamheten.

Styrelsens säte

§3
Styrelsen har sitt säte i Lerums kommun

Medlemskap

§4
Till medlem antas sökandes vårdnadshavare från Lerums kommun
och som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av
styrelsen eller av den styrelsen utser. Ansökan från andra kommuner
behandlas från fall till fall.

Medlems åliggande

§5
Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat:
-delta vid underhåll och städning av föreningens lokaler med tillhörande
utemiljö.
- stå till förfogande för jourinsats
- köpa in utrustning och andra förnödenheter vid behov
- medverka vid gemensamma aktivitetsdagar, möten och dyl.
- uträtta övrigt arbete om situationen så kräver

Insatsskyldighet

§6
Varje medlem (ett medlemskap per vårdnadshavare) ska delta med en
insats om max 1000 (ettusen) kronor var som betalas till föreningens
konto vid inträdet. Exakt summa bestäms vid varje ordinarie
föreningsstämma. Avgiften erläggs enligt instruktioner som fås i
samband med ansökan om medlemskap i föreningen.
Insats kan inte överlåtas och återbetalas ej vid utträde/uteslutning ur
föreningen.

Förskoleavgift

§7
För nyttjande av föreningens tjänster skall medlem erlägga
förskoleavgift. Förskoleavgiften skall motsvara den av kommunen
fastställda avgiften.

Uppsägning

§8
Uppsägning av plats vid förskolan ska ske med minst två månaders
varsel. Vid förskolebyte inom kommunen existerar ingen
uppsägningstid.

Uteslutning

§9
Medlem som åsamkar föreningen skada, ekonomisk eller materiell
sådan, är skyldig att ersätta föreningen för densamma och kan av
styrelsen uteslutas. Detta tillämpas med ytterst aktsamhet, då barnets
bästa alltid prioriteras.

Styrelse

§10
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter, samt högst
fem suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs på
föreningsstämman för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålls
påföljande räkenskapsår. Styrelsen väljs av ordinarie föreningsstämma
för en mandatperiod om två år. Ledamot och styrelsesuppleant kan
omväljas tre gånger. Styrelen är beslutsmässig då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Styrelsen konstituerar sig själv med
undantag för ordförande.

Val av ordförande

§11
Föreningens ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för en
mandatperiod om två år. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Skulle ordföranden avgå inom en mandatperiod är styrelsen skyldig att
kalla till extra föreningsstämma.

Revisorer

§12
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst en revisor för
tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande
räkenskapsår.

Firmateckning

§13
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening

Räkenskapsår

§14
Föreningens räkenskapsår är 01 01- 12 31.

Årsredovisning

§15
Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna
årsredovisningshandlingarna till revisorerna.

Föreningsstämma

§16
Föreningsstämma ska hållas före april månads utgång.
På föreningsstämmans dagordning ska förekomma följande ärenden:
1. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om stämman är behörigen utlyst
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fråga om arvode för styrelsens ledamöter och revisor
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12: Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Propositioner
18. Motioner
19. Övriga frågor

Kallelse

§17
Kallelse till föreningsstämma sker genom affischering i föreningens
lokaler senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två
veckor före extrastämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.
Andra meddelanden kan bringas till medlemmarnas kännedom via post,
e-mail eller på anvisad plats, exempelvis anslagstavla eller intranät.

Motionsrätt

§18
Ärende (n) som medlem önskar få behandlat på föreningsstämman skall
skriftligen anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång
eller vid den tid som styrelsen bestämmer.

Rösträtt

§19
Vid ordinarie eller extra föreningsstämma samt vid medlemsmöte har
varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort
sina åtaganden mot föreningen i enlighet med stadgarna.

Ombud, fullmakt

§20
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Maka/maka, sambo eller
annan medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en
medlem utöver sig själv. Fullmakten gäller i högst ett år från
utfärdandet.

Beslut

§21
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått flest angivna
röster eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Personval sker alltid genom sluten omröstning. Vid val anses den vald
som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om
inte annat beslutats av föreningsstämman innan val förrättas.

Valberedning

§22
Vid föreningsstämman väljs valberedning för tiden intill dess nästa
ordinarie föreningsstämma hållits. Valberedningen ska föreslå
kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska förrättas på
föreningsstämman.

Protokoll

§23
Stämmoordförande ansvarar för att det förs protokoll vid
föreningsstämman. Protokollet ska innehålla följande:
1. Röstlängd
2. Stämmans beslut
3. Om omröstning har ägt rum, att resultatet anges
Det justerade protokollet ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast
fyra veckor efter att stämman genomförts.

Stadgeändring

§24
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är
giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det.
Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande
stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar
av de röstande.

Jäv

§25
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:
1. Talan mot medlemmen
2. Medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan
förpliktelse gentemot föreningen eller

3. Talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 och som gäller någon annan,
om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot
föreningens. Bestämmelserna i första stycket om medlem tillämpas
också på ombud för medlem. Lag (2016:108). Generell inskränkning i
föreningsstämmans beslutanderätt.

Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnat att ge:
1. Otillbörlig fördel åt enskild medlem.
2. Otillbörlig nackdel för föreningen eller enskild medlem.

Vinstfördelning

§26
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag
föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt föreningsstämmans
beslut föras i ny räkning och/ eller fonderas.

Upplösning

§27
Eventuellt överskott i föreningen och dess inventarier överlämnas till
organisation för välgörande ändamål som enligt föreningen ”Svensk
insamlingskontroll” är innehavare av 90-konto.
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