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Stadgar för föreningen Alingsås Montessoriskola. 

Antagna första gång vid stämma 9 september 1999. Reviderade vid stämmor 14 oktober 2002 
och 16 oktober 2012. 

Firma, säte, bolagsform 
1. Föreningens firma är Alingsås Montessoriskola. 

2. Föreningens säte är Alingsås. 

3. Föreningens bolagsform är ideell förening. 

4. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

Ändamål 
5. Föreningens ändamål är att bedriva skolverksamhet och skolbarnsomsorg baserad på 

montessoripedagogiken. 

Medlemskap i föreningen 
6. Medlem i Alingsås Montessoriskola är varje familj som har barn som går i, eller blivit antagen till, 

skolverksamhet som bedrivs av föreningen. 

7. Varje medlem har en röst på föreningens möten och stämmor. 

8. Ett medlemskap upphör automatiskt då en familj inte längre har barn som går i skolverksamhet som 

bedrivs av föreningen.  

Medlemsavgift 
9. Medlemsavgift beslutas av stämman.  

10. Medlemsavgift erläggs per verksamhetsår och betalas senast 31 december.  

11. Medlemsavgift återbetalas ej. 

Uteslutning av medlem 
12. En medlem som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen får av styrelsen uteslutas 

ur föreningen. Vid uteslutning skall medlemmen skriftligen underrättas om detta samt skälen för 

uteslutningen. 

13. En utesluten medlem kan begära att frågan om uteslutning hänskjuts till föreningsstämma genom anmälan 

till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. 

Styrelsen 

Styrelsens uppdrag 

14. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och arbetar för föreningens långsiktiga 

fortbestånd. 

15. Det åligger styrelsen att: 

1. Verkställa beslut fattade av föreningens stämma. 

2. Fastställa mål och ekonomiska ramar för verksamheten. 

3. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper över dessa. 

4. Utse firmatecknare och fastställa attestordning. 

5. Handlägga alla frågor som gäller föräldrar i deras egenskap av föreningsmedlemmar. 

16. Styrelsens sammansättning och möten 

1. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två suppleanter. 

3. Rektor kan väljas till styrelseledamot. Om rektor ej är ledamot äger rektor rätt att deltaga i 

styrelsens möten. 

4. Ledamöter väljs på två. Suppleanter väljs på ett år. 

5. Suppleanter inträder i vald ordning. 

6. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
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7. Styrelsemöte kallas av ordförande. 

8. Styrelseledamot eller rektor får ej deltaga i handläggningen av ärende där denne är jävig. 

9. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. 

10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

11. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. 

12. Styrelsens protokoll skall hållas tillgängliga för medlemmarna,  

undantaget sekretessbelagd information. 

13. Styrelsens protokoll skall numreras löpande från och med dessa stadgars antagande. 

14. Styrelsens protokoll skall justeras av två ledamöter. 

Misstroende 

17. Misstroende mot styrelsen eller enskild ledamot kan endast förklaras på stämma. Beslut om styrelsens 

avgång fattas med enkel majoritet. 

I samband med hela styrelsens avgång skall delårsbokslut göras och ansvarsfrihet avgöras. 

Verksamhetsår, revision 
18. Föreningens verksamhetsår löper från och med 1/7 till och med 30/6 

19. Underlag för revision skall lämnas till revisorerna senast två månader efter verksamhetsårets slut. 

Revisionsberättelse skall lämnas senast sex veckor efter det revisorerna erhållit underlag för revision. 

Stämma 
20. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Mellan stämmorna fattas beslut av styrelsen. 

21. Ordinarie stämma skall hållas senast fyra månader efter verksamhetsårets slut. 

22. Kallelse skall publiceras på skolans hemsida senast fyra veckor före stämma. Samtidigt skall 

förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning avseende föregående verksamhetsår göras 

tillgänglig för läsning och nerladdning i pdf från skolans hemsida.  

24. Dagordning jämte inlämnade motioner och styrelseförslag, revisionsberättelse och valberedningens 

förslag skall publiceras på skolans hemsida senast en vecka före stämma. 

25. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid 

personval då lotten avgör.  

26. Omröstning sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning sker om någon så begär.  

27.  Styrelseledamot får ej delta i beslut som rör förvaltningsåtgärd där denne varit delaktig. 

28.  Beslut kan ej fattas i ärende som ej varit anmält till stämman. Annat ärende kan hänskjutas till nästa 

stämma 
29. Medlem som ej kan närvara personligen kan rösta genom ombud. Ombud skall vara annan medlem i 

föreningen. Ombud får endast företräda en annan medlem. Fullmakt skall vara skriftlig. 

30. Beslut om ändring av stadgar och beslut om nedläggning av föreningen kan inte fattas på samma stämma. 

31. Stämmoprotokoll skall hållas tillgängliga för medlemmarna. 

Ordinarie stämma 

32. På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 

1.   Val av mötesordförande. 

2.   Val av vice mötesordförande. 

3.   Val av mötessekreterare. 

4.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

5.   Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

6.   Godkännande av dagordningen. 

7.   Fastställande av röstlängd. 

8.   Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende 

föregående verksamhetsår. 

9.   Föredragning av revisionsberättelse.  

10. Fastställande av balansräkning och fördelning av föregående verksamhetsårs resultat. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

12. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. 

13. Beslut om eventuella styrelsearvoden. 

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 

15. Val av styrelsens ordförande. 



Alingsås Montessoriskola   3 av 3 

16. Val av övriga styrelseledamöter. 

17. Val av suppleanter i turordning. 

18. Val av två revisorer.  

19. Val av två revisorssuppleanter. 

20. Val av valberedning. 

21. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller medlem önskat ta upp till 

behandling.  

22. Övriga ärenden. 

Extra stämma 

33. Extra stämma skall hållas senast fyra veckor efter det att: 

1. styrelsen finner det erforderligt, eller 

2. minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär, eller 

3. en av föreningens valda revisorer finner det erforderligt. 

34. Kallelse till extra stämma skall publiceras på skolans hemsida senast en vecka innan datum för extra 

stämma. I kallelsen skall ärende som föranlett extrastämma anges. 

35. På extra stämma skall följande punkter förekomma: 

1. Val av mötesordförande. 

2. Val av vice mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

6. Godkännande av dagordningen. 

7. Fastställande av röstlängd. 

8. Ärende för vilket extra stämma kallats. 

Stadgar 

Ändring 

36. Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar att beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav en 

måste vara ordinarie stämma. Kallelse till andra stämma får inte utgå innan första stämman hållits. 

37. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet vid varje stämma var för sig. 

Föreningens upplösande 

Beslut om upplösande 

38. Beslut om upplösande av föreningen fordrar att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor, varav 

en måste vara ordinarie stämma. Minst två tredjedelar av stämmodeltagarna måste på båda stämmorna 

biträda beslutet. 

Sista stämma 

39. Kallelse till sista stämma får inte ske innan första stämma hållits.  

40. Stämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess tillgångar. Dessa får ej 

fördelas bland medlemmarna. 


