
  Sida 1 av 4 

 

STADGAR 

FÖRENINGEN 

§ 1 FIRMA 

Föreningens firma är Bombi Bitt Förskola 
ekonomisk förening i Vollsjö. 

§ 2 STYRELSENS SÄTE 

Styrelsen har sitt säte i Vollsjö, Sjöbo kommun. 

§ 3 ÄNDAMÅL 

Föreningens ändamål är att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
bedriva förskoleverksamhet för barn i åldrarna 
1–6 år. 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

MEDLEMMAR 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Till medlem i föreningen kan endast antas den  

- som är varaktigt anställd vid förskolan har 
innehavt en sådan anställning i lägst 2 år, 

eller 

- som på annat sätt har en nära anknytning till 
föreningen eller föreningens medlemmar, 

eller 

som innehar särskilt förtroendeuppdrag i 
föreningen.  

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. 
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen, 
beslutet ska vara enhälligt.  

 

 

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER 

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar 
samt i övrigt verka i enlighet med föreningens 
syfte och ändamål. 

Medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och 
av föreningsstämman fastställda insatser och 
avgifter. 

Medlem är skyldig att utföra den arbetsplikt som 
styrelsen/föreningsstämman beslutar. 

§6 INSATS 

Varje medlem ska delta med en insats om 1000 
kronor. Insatsen kan inte överlåtas och 
återbetalas endast i de fall som krävs i lagen om 
ekonomiska föreningar. 

§ 7 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift fastställes årligen av förenings-
stämman och ska uppgå till högst ettusen (1000) 
kronor. Föreningsstämman beslutar tidpunkt för 
betalning av medlemsavgift. 

§ 8 UTTRÄDE 

Begäran om utträde ur föreningen ska göras 
skriftligen till styrelsen minst två (2) månader 
innan medlemskapets upphörande.  

Om särskilda fall föreligger har styrelsen rätt att 
medge kortare uppsägningstid. 

Begäran om utträde räknas fr.o.m. den första 
(1:a) i kommande månad. Erlagd årsavgift 
återbetalas ej.  

§ 9 UTESLUTNING 

Medlem som bryter mot stadgar eller som 
uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intresse eller ändamål kan av 
styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten 
medlem kan överklaga uteslutningen till 
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föreningsstämman, genom att anmäla detta till 
styrelsen inom en (1) månad från det att 
meddelandet om uteslutning skickats till 
medlemmen. 

Medlem som vållar föreningen betydande 
ekonomisk skada är skyldig att ersätta 
föreningen för densamma. 

FÖRENINGSSTÄMMA 

§ 10 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

Kallelse till föreningsstämma ska vara skriftlig 
och skickas per e-post tidigast fyra (4) och 
senast två (2) veckor före stämman. 

Övriga meddelande till medlemmarna anslås i 
medlemmars digitala forum eller skickas med e-
post. 

§ 11 DAGORDNING FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma hålles före juni 
månads utgång.  

Extra föreningsstämma hålles när styrelsen 
finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska 
även hållas när det för uppgivet ändamål 
skriftligen begärs av revisor eller av minst en 
tiondedel av samtliga röstberättigade 
medlemmar.  

På föreningsstämmans dagordning ska 
förekomma följande ärenden: 

• Val av ordförande för 
föreningsstämman   

• Val av sekreterare för 
föreningsstämman 

• Godkännande av röstlängden 
• Val av justeringsmän tillika rösträknare 
• Fråga om föreningsstämman är 

behörigen utlyst 
• Godkännande av dagordning 
• Styrelsens årsredovisningshandlingar 

samt revisionsberättelsen 
• Fastställande av resultat- och 

balansräkning 
• Beslut om resultat disposition 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter 

• Fråga om arvode för styrelsens 
ledamöter och revisor 

• Fastställande av verksamhetsplan och 
budget 

• Fastställande av antalet ledamöter i 
styrelsen 

• Val av styrelseledamöter  
• Val av revisor och revisorssuppleant 
• Val av valberedning 
• Fastställande av medlemsavgift 
• Propositioner 
• Motioner 
• Övriga frågor 

§ 12 MOTIONSRÄTT 

För att ett visst ärende som medlem önskar få 
behandlat på föreningsstämman ska kunna 
anges i kallelsen till denna ska ärendet 
skriftligen anmälas till styrelsen senast före 
februari månads utgång eller den tid som 
styrelsen bestämmer. 

§ 13 RÖSTRÄTT 

Vid ordinarie eller extra föreningsstämma har 
varje medlem en röst. Rösträtt har endast den 
medlem som har fullgjort sina åtaganden mot 
föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.  

§ 14 OMBUD, FULLMAKT 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast annan medlem får vara ombud. Ombud 
får inte företräda mer än en medlem. Ombudet 
ska förete en skriftlig, daterad och undertecknad 
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från 
utfärdandet.  

En medlem eller ett ombud får ha med sig högst 
ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får 
yttra sig vid föreningsstämman. 

§ 15 BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA 

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 stämman innan val förrättas. 
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§ 16 JÄV 

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.  

§ 17 GENERELL INSKRÄNKNING I 
FÖRENINGSSTÄMMANS 
BESLUTANDERÄTT 

Föreningsstämman får inte fatta ett beslut som 
är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem 
eller någon annan till nackdel för föreningen 
eller någon annan medlem. 

§ 18 FÖRENINGSSTÄMMOPROTOKOLL 

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 från 
föreningsstämman ska hållas tillgänglig för 
medlemmarna senast tre (3) veckor efter att 
stämman genomförts 

§ 19 REVISOR 

En (1) revisor och en (1) revisorssuppleant 
utses årligen på föreningsstämman. 

 

 

 

§ 20 VALBEREDNING 

Vid föreningsstämman väljs två (2) ledamöter 
till valberedning för tiden intill dess nästa 
ordinarie föreningsstämma hållits. 

Valberedningen ska föreslå kandidater till de 
förtroendeuppdrag till vilka val ska förrättas på 
föreningsstämman. 

§ 21 RÄKENSKAPSÅR 

Föreningens räkenskapsår är lika med 
kalenderår. Styrelsen ska senast sex (6) veckor 
före stämma lämna årsredovisningen till 
revisorn. 

ORGANISATION 

§ 22 STYRELSEN 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju 
(7) ledamöter. Styrelsen väljs av ordinarie 
föreningsstämma för en mandatperiod om två 
(2) år. 

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Styrelsen 
konstituerar sig själv. 

§ 23 PROTOKOLL 

Vid styrelsesammanträden ska det föras 
protokoll som undertecknas av protokollföraren. 
Protokollet ska justeras av ordförande samt en 
ledamot utsedd av styrelsen.  

Protokoll ska förvaras på betryggande sätt och 
ska föras i nummerföljd. 

§ 24 FIRMATECKNING 

Föreningens firma tecknas av den eller dem som 
styrelsen därtill utser.  

ÖVRIGT 

§ 25 FÖRDELNING AV VINST 

Eventuell vinst ska, om inte annat anges i lagen 
om ekonomiska föreningar, föras in i ny räkning. 
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§ 26 LIKVIDATION 

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om det 
har biträtts av minst två tredjedelar av de 
röstande vid ordinarie eller extra 
föreningsstämma. Vid en likvidation av 
föreningen ska, där ej annat följer av lagen om 
ekonomiska föreningar, behållna tillgångar 
fördelas lika mellan föreningens medlemmar. 

Beslutet om likvidation ska genom stämmans 
försorg genast anmälas för registrering. 

§ 27 ÖVRIGA FRÅGOR 

För frågor som inte reglerats i dessa stadgar 
gäller Lagen om Ekonomiska Föreningar samt 
övrig tillämpbar lagstiftning. 

 

 

 

 

 

REVIDERING OCH UNDERTECKNING 

Ovanstående stadgar har reviderats vid föreningsstämman den 2020/05/06. 

FÖRENINGSSTÄMMANS UNDERTECKNING 

Föreningsstämmans ordförande 

  

Föreningsstämmans sekreterare 

  

Föreningsstämmans justerare 

  

Föreningsstämmans justerare 

  

STYRELSENS UNDERTECKNING 

Föreningsstämmans styrelseordförande 

  

Underteckningsdatum 
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