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STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA
Nya stadgar beslutade 2007-05-12
§ 1 Firma
Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening
§ 2 Ändamål m m
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att driva en
föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn.
§ 3 Verksamhet
Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och
förskolemiljö. Föreningen driver en förskola byggd på aktiv föräldramedverkan. Riktlinjer för,
och beslut om, verksamheten vid förskolan utfärdas och fattas av föräldragruppen i samråd
med personalen. Föräldragruppen utgörs av de medlemmar som har barn på förskolan.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Föreningens
styrelse ansvarar för att personal anställs. Styrelsen för föräldraföreningen har
arbetsgivaransvar.
Förskolan skall uppfylla de krav socialstyrelsen, länsstyrelsen, kommunala organ och andra
myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
§ 4 Medlemskap
Till medlem antas föräldrar till barn som tilldelats plats i föreningens förskola.
Sökanden förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
Förtydligande: Medlemskap i ekonomisk förening är personligt. Det innebär att har endast
en av föräldrarna gått med i föreningen så har enbart denne medlem rättigheter såsom
rösträtt på stämman. För att även den andra föräldern skall ha medlems rättigheter måste
således denne också ansöka och erhålla medlemskap i föreningen. Några gemensamma
medlemskap kan inte förekomma.
§ 5 Medlems åligganden
Medlem är skyldig att utföra uppgifter i den omfattning styrelsen beslutat t ex:
* Delta i städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande miljö
* Stå till förfogande för jourinsats vid den anställda personalens frånvaro pga sjukdom,
semester och liknande.

Rödmyrans Förskola Ekonomisk Förening
–
Adress: Klövergatan 14, 754 37 Uppsala
Tel: 018-25 80 03 – Email: forskolan@rodmyran.se – Hemsida: www.rodmyran.se

22 maj 2012

Rödmyrans Förskola
2 (5)

Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att i riktlinjer för
verksamheten ge närmare anvisning om hur denna skyldighet skall fullgöras. Därvid skall
personalens ansvar för den dagliga och pedagogiska verksamheten beaktas.
Medlem är vidare skyldig att betala taxa enligt gällande regler samt även i övrigt följa
stadgar och beslut, se § 7.
§ 6 Antagande av barn
Föreningens upptagningsområde är Uppsala kommun.
Vid uppkommen vakans på förskolan beslutar styrelsen i samråd med föräldragruppen och
personalen om intagning av nytt eller nya barn. Härvid ska beaktas dels att barngruppen får
en lämplig pedagogisk sammansättning med hänsyn till kön och ålder, dels att
föräldragruppen får en sammansättning som underlättar och befrämjar verksamheten.
§ 7 Avgifter
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga förskoleavgift.
Avgifterna skall erläggas månadsvis i förskott. De sammanlagda förskoleavgiften och
kommunala bidragen ska motsvara den av föreningsstämmans fastställda driftbudgeten för
innevarande år samt avsättningar till reservfond enligt budgeten.
§ 8 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om han eller hon inte uppfyller sina skyldigheter eller
förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens
intressen. Styrelsen beslutar om uteslutning.
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan
därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till
medlemmen.
Medlem som har uteslutits förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.
§ 9 Utträde ur föreningen
Vid utträde ur föreningen skall en uppsägningstid på tre månader gälla. Denna tid regleras i
ett kontrakt mellan föreningen och enskild medlem. Styrelsen äger dock rätt att – om
särskilda skäl föreligger – medge tidigare avgång. Begäran om utträde skall ske skriftligen.
§ 10 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.
§11 Styrelse
Föreningens löpande verksamhet sköts av styrelsen i samråd med personalen. Styrelsen skall
bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en ordförande, en kassör och en
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sekreterare. Minst en och högst två suppleanter skall ingå i styrelsen. Till styrelsen kan
adjungeras extra ledamöter. Val av styrelse sker på ordinarie föreningsstämma.
I styrelsen väljs ledamöter och suppleanter på 1 år.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
utom vid personval då lotten får avgöra.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutför då ordförande och två
ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras från ordinarie styrelsemöten.
§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.
§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari--31 december.
§ 14 Årsredovisning
Senast den 31 mars ska styrelsen till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse, balansoch resultaträkning.
Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna
sin revisionsberättelse.
§ 15 Revisorer
Revisorerna ska vara en eller två och väljs på ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder.
§ 16 Kallelse till stämma
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom styrelsens försorg tidigast fyra veckor
före samt senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra
stämma.
Då kallelse till föreningsstämma utfärdas, skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta
revisorerna därom.
Andra meddelanden än kallelse till stämma kommer till medlemmarnas kännedom via anslag
i föreningens lokal.
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§ 17 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Information om budget och beslut om stadgeenliga avgifter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
17. Ev övriga frågor
18. Stämmans avslutande
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen
anmälas till styrelsen senast en (1) vecka före stämman. För stämmans prövning av
uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 8 andra stycket.
§ 18 Beslutsmässighet och protokollföring
Föreningsstämma är beslutför med närvarande antal medlemmar. Omröstning sker öppet
om inte närvarande medlemmar påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs genom
lottning. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Protokoll skall föras vid
föreningsstämma.
§ 19 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisor finner skäl härtill eller då 1/10-del av
medlemmarna begärt det hos styrelsen.
§ 20 Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan avsättning till reservfond skett
föras i ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges i
förehållande till under räkenskapsåret erlagda barnomsorgsavgifter.
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§ 21 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar fattas på två på varandra följande föreningsstämmor med
minst 2/3 majoritet på vardera stämman.
§ 22 Föreningens upplösning
Beslut om föreningen upplösning kan endast fattas på föreningsstämma. Upplösningen kan
endast ske med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar, alternativt med
enkel respektive 2/3 majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas lika mellan
medlemmarna.
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