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STADGAR FÖR EDENS skola EKONOMISK FÖRENING 

 
Firma, ändamål och styrelsens säte 

 

§1 Firma 

Föreningens namn är Edens skola ekonomisk förening. 

 

§2 Styrelsens säte 

 Föreningen har sitt säte i Höörs kommun. 

 

§3 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att bedriva 

förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet. Verksamheten har också en utpräglad 

kulturprofil. 
 

Medlemskap, insats och avgift 

 

§4 Medlemmar 

Medlem i föreningen kan den bli som vill stödja föreningens verksamhet. För familjer 

med barn placerade inom förskola och/eller fritidshem krävs medlemskap i 

föreningen. 

 

§5 Insatser 

Medlem ska deltaga med ett insatsbelopp om 100 kronor. Medlem får endast deltaga 

med ett (1) insatsbelopp. Insatsen erlägges senast två veckor efter erhållande av 

medlemskap. Insatsen återbetalas i enlighet med vad som föreskrivs i lag om 

ekonomiska föreningar. 

 

§6 Årsavgift 

 Föreningsstämman beslutar om årsavgift. 

 

§7 Medlems åliggande 

Av medlem i föreningen förväntas intresse för barns uppväxtmiljö och att denne 

solidariskt stödjer föreningens verksamhet. Av medlem förväntas dessutom att denne 

skäligen följer föreningens stadgar. 

 
Medlem, som har barn i Edens verksamhet, ska bidra med praktiskt arbete i Edens 

fastigheter eller trädgårdar. Arbetsinsatsen ska vara minst 6 timmar per familj och 

läsår. Arbetet planeras och organiseras av personalen och styrelsen. Om det föreligger 

särskilda hinder för någon familj att bidra med arbetsinsatsen, kan överenskommelse 

göras med personalen om annat arbete eller arbete vid annat tillfälle. 

 

§8 Upphörande av medlemskap 

 Medlemskap upphör automatiskt vid utebliven betalning av medlemsavgift. 

 

§9 Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 

motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem 

äger ej rätt att återfå insats eller del av eventuellt överskott. 
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Barn till medlem som uteslutits ur föreningen har rätt att stanna kvar på Eden. 

 
Styrelse, revisorer och föreningsstämma 

 

§10 Styrelse 

Styrelsen består av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och högst två (2) 

suppleanter och väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa 

föreningsstämma. Rektor ska vara ordinarie ledamot i styrelsen. 

 
Föreningsstämman utser ordförande. Vid föreningens första föreningsstämma ska 

hälften av styrelsens ledamöter väljas för en tid av två (2) år. Ordförande, suppleanter 

samt resterande ledamöter i styrelsen väljes för en tid av ett (1) år. Styrelsens uppgifter 

är att fungera som arbetsgivare och leda den ekonomiska verksamheten, samt sköta 

löpande ärenden som är förenliga med verksamheten. 

 
Styrelsen ska sammanträda vid behov, dock minst fyra (4) gånger per år. Ledamot kan 

när som helst under verksamhetsåret begära extra sammanträde. Styrelsen är 

beslutsmässig om fler än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. 

 

§11 Revisorer 

 Extern auktoriserad revisionsbyrå anlitas. 

 

§12 Valberedning 

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en valberedning med två-tre (2-3) 

ledamöter, varav en ska vara sammankallande, för tiden fram till och med nästföljande 

föreningsstämma. 

 

§13 Räkenskapsår 

 Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 

 

§14 Föreningsstämma 

Föreningsstämma kan vara av tre slag; 

1) Ordinarie föreningsstämma 

2) Budgetstämma 

3) Extra föreningsstämma   

i enlighet med lag om ekonomisk förening. 

 

§15 Ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska avhållas före mars månads utgång. 

Kallelsen ska ske skriftligen, tidigast fyra (4) veckor och senast tre (3) veckor före 

stämman. 

 
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen 

vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före stämman. 

 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 

 1. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
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 2. Val av ordförande för stämman. 

 3. Val av sekreterare samt en justeringsperson. 

 4. Fastställande av dagordning. 

 5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av  

 röstlängd. 

 6. Styrelsens årsredovisning för det gångna året. 

 7. Revisorernas berättelse. 

 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 10.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 

 11.Beslut om årsavgift, eventuella arvoden och avgifter. 

 12.Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

 13.Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

 14.Val av ordförande. 

 15.Val av revisorer, revisorssuppleant och valberedning. 

 16.Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 

 17.Övriga frågor. 
  

 Rösträtt 

Alla medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet men vid lika röstetal 

har ordföranden utslagsröst utom i ärenden som enligt lagen om ekonomiska 

föreningar kräver annan majoritet samt vid personval då lotten får avgöra. Medlem 

äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet får endast företräda en (1) medlem. Samma 

praxis tillämpas även på Budgetstämma och vid Extra föreningsstämma. 

 

 

§16 Budgetstämma 

En budgetstämma ska hållas varje år i oktober månad då styrelsens förslag till budget 

för kommande verksamhetsår behandlas och fastställes. 
 
Kallelse ska ske skriftligen tidigast fyra (4) veckor och senast tre (3) veckor före 

stämman. Ärenden som medlem önskar hänskjuta till budgetstämma ska skriftligen 

vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före stämman. 

 
Vid budgetstämma ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare samt en justeringsperson 

4. Fastställande av dagordning 

5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av 

röstlängd 

6. Styrelsens förslag på budget för nästkommande år 

7. Fastställande av budget för nästkommande år 

8. Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden 

9. Övriga frågor 
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§17 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då styrelsen finner det nödvändigt eller 

då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorn eller minst en tiondedel (1/10) av 

föreningens medlemmar. Kallelse ska ske skriftligen senast två (2) veckor före 

stämman. 

 
Vid Extra föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare samt en justeringsperson 

4. Fastställande av dagordning 

5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av 

röstlängd 

6. Ärendet/ärenden som utgör orsaken till stämmans utlysande 

7. Övriga frågor 

 

 
 
Övriga bestämmelser 

 
§18 Stadgeändring 

 Beslut om ändring av föreningens stadgar tas med enkel majoritet vid första 

föreningsstämman och med två tredjedels-majoritet vid nästkommande stämma. 

 

§19 Upplösning av föreningen 

Vid upplösning av föreningen gäller vad som stadgas i lag om ekonomiska föreningar. 

 
Eventuella överskjutande tillgångar ska delas mellan Höörs kommuns 
fritidsverksamheter för barn- och ungdomar. Medlen ska användas för kostnader som 

inte täcks inom normala budgetramar. 

 
Icke förbrukade kommunala och statliga medel tillfaller Höörs kommun. 

 

§20 Firmatecknare 

 Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen därtill utser, två (2) i förening. 

 

§21 Årsredovisning 

 Styrelsen ska sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma avge    

 årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer. Revisorerna ska senast fyra (4) 

 veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 

 

§22 Överskottsfördelning 

 Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning ska, sedan lagstadgade   

 avsättningar skett, efter föreningsstämmans beslut föras i ny räkenskap. 
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§23 Övrigt 

 I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar. 

Föreningen ska tillse att verksamheten bedrivs i för ändamålet lämpliga lokaler. Detta 

kan ske i ägda eller hyrda fastigheter/lokaler. I de fall de ägda fastigheterna/lokalerna 

kan uthyras utan negativ påverkan för föreningens dagliga verksamhet får detta ske till 

marknadsmässig hyra. Försäljning av fastigheter får ej ske av ekonomiskt intresse för 

enskild medlem. 

 

Dessa stadgar har slutgiltigt antagits vid föreningsstämman den 2023-04-19          


