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Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening
§1

Firma
Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i
Lund Ekonomisk Förening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§2

Styrelsens säte
Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

§3

Ändamål
Föreningens ändamål är att driva en föräldrakooperativ förskola där
medlemmarnas ekonomiska intressen tillvaratas och deras barn får
barnomsorg med hög kvalitet.
För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal.
Förskolechefen skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges
uppdraget att ansvara och leda denna verksamhet.
Förskolan skall uppfylla de krav skollagen, skolverket, kommunala organ och
andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

§4

Medlemskap
För att antas som medlem i föreningen ska styrelsens krav på medlemskap
vara uppfyllda.

§5

Förskoleavgift
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga
förskoleavgift. I den av föreningsstämman fastställda budgeten skall
driftskostnader jämte avsättning till reservfond motsvara förskoleavgifternas
sammanlagda värde.

§6

Insats
Insatser erlägges i samband med erhållandet av medlemskap. Medlemmarna
skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kronor. Medlemmarna
får endast bidraga med ett insatsbelopp.

§7

Intagning
Intagning (nyinskrivning) av barn till föreningens förskola sker efter skriftlig
ansökan hos styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen. Plats i förskolan tilldelas
i första hand barn:
1.

som till ålder och kön motsvarar de önskemål och förutsättningar en bra
och fungerande barngrupp samt förskolans pedagogiska och ekonomiska
planering ställer. Intagning av barn med särskilda behov förutsätter att
kommunen medverkar genom ekonomiska bistånd eller andra
stödåtgärder.

2.

vars syskon har plats på förskolan. Anmälningsdatum är då samma som
för första barnet.

Om inte plats finnes kan man anmäla sitt intresse och stå på kö.
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Tilldelad plats får utnyttjas endast om den sökande (vårdnadshavare) är eller
antas till medlem i föreningen. Har denna inte ansökt om medlemskap eller
vägras han/hon medlemskap, faller beslutet om intagning. För utnyttjad plats
vid föreningens förskola skall erläggas förskoleavgift.
Uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola skall ske skriftligen till
styrelsen minst 3 månader i förväg. Styrelsen äger dock rätt att förkorta
denna tid. Med uppsägning av tilldelad plats jämställs medlems uppsägning
till utträde ur föreningen och styrelsen eller föreningsstämmans beslut om
uteslutning enligt § 17.
§8

Styrelsen
Styrelsen utses för två år och skall sammanträda minst fyra gånger per år.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt två
suppleanter.
Förskolechefen är adjungerad till styrelsesammanträden. Styrelsen är
beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Föreningsstämman utser ordförande, sekreterare av styrelsen. Beslut fattas
med enkel majoritet då annat inte anges i dessa stadgar.

§9

Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor och en suppleant
för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls räkenskapsåret efter valet.

§ 10

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 11

Kallelse till stämma
Kallelse till stämma och övriga meddelanden sker per e-post och anslag på
förskolan.
Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor och senast två
veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Då
kallelse utgått till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart genom brev
underrätta revisorerna därom.

§ 12

Ordinarie stämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång på plats som
styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1.
Val av ordförande vid stämman
2.
Val av sekreterare vid stämman
3.
Justering av röstlängd
4.
Val av justeringspersoner
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande
Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i
anledning av årets vinst eller förlust
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Budget
Årsavgifter (förskoleavgift)
Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och
suppleanter
Val av revisorer
Övriga frågor

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall
anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor före stämman. För
stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 16.
§ 13

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen när styrelsen finner det
nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller
minst en tiondedel av föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom
14 dagar från det att styrelsen får begäran därom.

§ 14

Upplösning
Vid föreningens upplösning skall de av föreningens tillgångar som motsvarar
de kommunala startbidragen och ej förbrukade driftbidrag tillfalla Lunds
kommun.
Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga
röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller
med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på
varandra följande stämmor.

§ 15

Stadgeändring
Ändring av stadgarna fordrar att samtliga röstberättigade förenar sig därom
eller att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare
stämman beträds av minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre
majoritet som lagen kräver.

§ 16

Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar eller
motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.
Uteslutning kan även ske om medicinska skäl föreligger. Detta sker i samråd
med läkare. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta fråga om uteslutning till
föreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen en månad från det
datum meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.
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Föreningen har, genom styrelsen, rätt att säga upp barn till medlem för vilken
uppsägning beslutats.
§ 17

Medlems avgång
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, är
uppsägningstiden från medlems sida 3 månader. Uppsägning till utträde ur
föreningen skall göras skriftligt till styrelsen. Styrelsen äger rätt att, om
särskilda skäl föreligger, medge tidigare avgång.

§ 18

Firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 19

Årsredovisning
Styrelsen skall fyra veckor före ordinarie föreningsstämma avge
årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer. Revisorerna skall senast
två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse
till styrelsen.

§ 20

Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till
reservfond skett, föras i ny räkning.
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