ARBOGA 2009-03-03
STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I
ARBOGA
§ 1. Firma
Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga.
§ 2. Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
pedagogiska och ekonomiska intressen genom att driva en
föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn i åldrarna från
12 månader och till dess annan obligatorisk skolverksamhet tar sin
början.
Verksamheten skall genomsyras av ett praktiskt och pedagogiskt
ekologiskt tänkande, dessutom skall utveckling och hälsa hos
barnen stimuleras och främjas genom vistelse i skog och mark.
Förskolans verksamhet skall bedrivas under former som uppfyller
kommunens och myndigheters krav och som främjar barnens
utveckling med hänsyn till fysisk, social, intellektuell, emotionell,
estetisk/kulturell fostran.
För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen
anställa personal.
Förskolans föreståndare skall i anställningsvillkor och
tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för den löpande
förvaltningen av denna verksamhet.
§ 3. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun.
§ 4. Medlemskap i föreningen
Medlemskap i föreningen kan vinnas gemensamt av
vårdnadshavare för barn, och i förekommande fall för barn i samma
syskonskara som söker plats i den förskola som bedrivs i
föreningens regi. Härjämte äger den som önskar stödja och
medverka i föreningens syfte och verksamhet söka inträde som
stödmedlem. Medlem äger en röst per barn eller i förekommande
fall syskonskara. Stödmedlem äger 1/10 röst.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.
§ 5. Medlems åliggande
Medlem skall aktivt delta i arbetet för att uppfylla föreningens
ändamål enl. § 2.
Medlem är skyldig att utföra de plikter som styrelsen beslutar vad
gäller städning, trädgårdsskötsel och dyl.
Medlem är skyldig att betala den av stämman fastställda
medlemsavgiften och delta i föreningens verksamhet i den
omfattning som föreningsstämman beslutar samt att i övrigt följa
föreningens stadgar och beslut. Den av föreningsstämman

fastställda medlemsavgiften, som avser det räkenskapsår för vilket
den fastställts, skall erläggas senast den dag styrelsen föreskriver.

§ 6. Antagning av barn.
Antagning av barn till förskolan görs av styrelsen på förslag av
föreståndaren och i samråd med föreningens övriga personal.
Ansökan om antagning skall för att behandlas vara skriftlig och
ställd till styrelsen.
Sammansättningen i grupperna ska vara så jämn som möjligt med
hänsyn till barnens ålder och kön samt de pedagogiska grunder
som verksamheten vilar på.
Syskon till barn som går eller har gått i förskolan har förtur.
§ 7. Insatsskyldighet
Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 500 kr.
Insatsen erlägges via faktura vid erhållande av medlemskap. Insats
återbetalas i enlighet med vad som föreskrivits i 4 kap 1 § lagen om
ekonomiska föreningar.
§ 8. Medlemsavgift
Medlemmen skall årligen till föreningen erlägga årsavgift, vilken av
föreningens styrelse bestämmes till belopp om högst 500 kr.
Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen
bestämmer.
§ 9. Daghemsavgift
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna erlägga
barnomsorgsavgift. Avgiften är lika för varje barn på ordinarie plats.
Summan av avgifterna skall motsvara det som fastställs i
föreningens fastställda driftbudget.
§ 10. Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av
styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta fråga
om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till
styrelsen inom en månad från det att skriftligt besked om
uteslutning avsänts till medlemmen.
§ 11. Avgång
Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår,
vilket inträffar näst efter 1 månad efter det att medlem har sagt upp
sig till utträde, uteslutits eller har avgått på grund av någon annan
omständighet. Detta gäller utom de fall lagen om ekonomiska
föreningar särskilt så stadgar.
§ 12. Styrelse
Föreningens styrelse svarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. I detta ansvar ingår
att närmare fastställa föreningens antagningsregler.
Styrelsen skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.
Minst två av styrelseledamöterna väljes för en tid av två år.
Resterande ledamöter väljes för en tid av 1 år. Styrelseledamöter

skall av styrelsen tilldelas funktionerna ordförande,
personalansvarig samt kassör vid behov.
Styrelsen är beslutsför om tre av fyra, alternativt tre av fem,
alternativt fyra av sex, alternativt fem av sju samt alternativt sex av
åtta ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Ordförande har i frågor utom funktionsindelning utslagsröst.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§ 13. Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en, högst två
revisorer, därjämte kan en suppleant för tiden till dess ordinarie
föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.
§ 14. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de
styrelsen utser.
§ 15. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 16 . Årsredovisning
Styrelsen skall senast fem veckor före ordinarie föreningsstämma till
revisor lämna årsredovisningshandlingar.
Revisorn skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till
styrelsen lämna undertecknad revisionsberättelse.
§ 17. Föreningsstämma
Ordinarie stämma hålles före mars månads utgång varje
kalenderår. All omröstning skall vara öppen, men val skall, om
medlem så begär, ske genom sluten omröstning.
Beslut på stämman fattas med enkel majoritet med utslagsröst för
stämmans ordförande vid lika röstetal, dock att val avgörs genom
lottning. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden
förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
resultatdisposition.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av budget (inklusive barnomsorgsavgift)
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisor och revisors suppleanter.
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma.
Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie
föreningsstämma skall skriftligen lämnas till styrelsen senast en
månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut
gäller dock bestämmelsen i § 10.

§ 18. Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen samt genom anslag
på föreningens anslagstavla. Kallelse skall vara utsänd och
anslagen tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före
ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart
genom brev underrätta revisorerna därom.
§ 19. Övriga meddelanden
Övriga meddelande till medlemmarna skall anslås på föreningens
anslagstavla eller via mail.
§ 20. Vinstfördelning
Ingen vinstfördelning får ske under föreningens fortlevnad.Fritt
eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag
föreskriven avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning
och/eller fonderas.
§ 21. Uttag ur periodiseringsfond
För utnyttjande av fonderade tillgångar krävs beslut om uttag fattat
med kvalificerad majoritet, minst tre fjärdedelar (3/4), vid
föreningsstämma.
§ 22. Upplösning
Föreningen kan komma att upplösas enligt de bestämmelser som
anges i 11 kap lagen om ekonomiska föreningar. Eventuell vinst
som kvarstår efter att tillgångar och skulder reglerats vid en
upplösning ska fördelas lika på föreningens samtliga medlemmar
genom tiderna alternativt doneras till välgörande ändamål eller till
verksamhet som främjar barn- och ungdomsverksamhet.
§ 23. Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ske på
föreningsstämma med enhälligt beslut eller på två på varandra
följande stämmor, med två tredjedels majoritet vid den andra
stämman eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap 15 §
lagen om ekonomiska föreningar.
Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas till
Bolagsverket. Beslutet får ej verkställas förrän registreringen har
skett.

