STADGAR FÖR
LANDSKRONA MONTESSORIFÖRENING
EKONOMISK FÖRENING
ANTAGNA 1996-03-13
ÄNDRADE 1998-03-19
ÄNDRADE 1999-03-19
ÄNDRADE 2003-02-05
ÄNDRADE 2003-03-18
ÄNDRADE 2005-09-07
ÄNDRADE 2010-11-15
ÄNDRADE 2011-03-30
ÄNDRADE 2016-03-29
ÄNDRADE 2017-03-29

§ 1. Firma
Föreningens firma är Landskrona Montessoriförening Ekonomisk förening.
§ 2. Styrelsens säte.
Styrelsens säte är Landskrona kommun
§ 3. Ändamål
Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse
genom
att
driva
förskola,
förskoleklass,
fritidshem,
och
grundskoleverksamhet enligt Montessoripedagogikens principer, samt verka
för Montessoripedagogikens spridande. Verksamheten ska bedrivas inom
ramen för myndigheter vid varje tid gällande regelverk för förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola.
§ 4. Medlemsintagning
Föräldrar med barn i förskola ska vara medlemmar i föreningen. Föräldrar
som har barn i som endast går i förskoleklass, fritidshem eller grundskola har
rätt att vara medlemmar i föreningen.
§ 5. Medlemmarnas insats och medlemsavgift
Medlemmarna ska per familj delta med en andelsavgift av (100) SEK.
Insatsen erläggs kontant eller via bankgiro då barnen börjar på förskolan.
Medlemmar med barn i förskoleverksamheten organiseras i arbetsgrupper,
vidare kan verksamheten be medlemmar om hjälp i tillfälliga arbetsgrupper,
eller tillfråga om insatser vid behov. Årsavgift betalas per läsår utifrån av
styrelsen fastställd årsavgift. Vid underlåtenhet att betala årsavgiften utesluts
medlemmen ur föreningen och andelsavgiften återbetalas.

§ 6. Förskoleavgift
Barnens hemkommun beslutar om förskoleavgiften.
§ 7. Medlemsutträde
Medlemskap ska skriftligen uppsägas till styrelsen. Avgång ur föreningen
sker vid utgången av det räkenskapsår, vilken infaller nästa månad av det att
medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller någon annan omständighet
som föranlett avgången har inträffat. Vid utträde och samtidig uppsägning av
barnplats återbetalas andelsavgiften. Vid utträde ska andelsbevis
återlämnas till styrelsen.
§ 8. Uteslutning
Medlem som inte inom föreskriven tid betalar beslutade avgifter, bryter mot
stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål, kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan
därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning
avsänts till medlemmen.
§ 9. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.
Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst en och högst
tre suppleanter.
Styrelsen väljs på förenings årsstämma av en tid på två år. Maximalt halva
styrelsen bör avgå samtidigt.
Ordförande väljs på förenings årsstämma för en tid av två år.
Verksamhetens alla avdelningar bör vara representerade i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är
närvarande.
Suppleanter bör närvara vid varje möte och erhåller rösträtt då ordinarie
styrelseledamot är frånvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.
Styrelsens sammanträden ska protokollföras.
§ 10. Revisorer
Föreningen ska ha två revisorer och en revisor suppleant. Minst en revisor
skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna väljs vid
årsstämman och uppdraget avser fram till nästa ordinarie stämma.
§ 11. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Första räkenskapsåret avser
perioden från föreningens bildande till 94-12-31.

§ 12. Föreningsstämma
Föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång varje kalenderår.
Specifika ärenden som medlem önskar få behandlade på ordinarie stämma
ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Ärende enligt ovan skall vara med i kallelsen till stämman.
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
Fråga om mötet stadgeenliga utlysning.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Fastställande av dagordningen.
Upprättande av förteckning av närvarande samt röstlängd.
Styrelsens årsredovisning samt förvaltningsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, samt fastställande av balans och
resultaträkning.
10. Disposition av resultat.
11. Presentation av valberedningens förslag.
12. Val av
a. Styrelseledamöter
b. Val av ordförande för en tid av två år.
c. Val av två revisorer för en tid av ett år.
d. Val av en revisorsuppleant för ett år.
e. Val av valberedning bestående av tre personer, varav
sammankallande för en tid av ett år.
13. Eventuella fyllnadsval
14. Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.
15. Styrelsearvode
16. Övriga ärenden.
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§ 13. Vinst
Om föreningsstämman beslutar om utdelning skall utdelningen ske i
förhållande till insatts i medlemskapitalet på stämmodagen.
§ 14. Firmatecknare
Att styrelsen äger rätt att utse tre personer för att två personer i förening
teckna föreningens firma samt att styrelsen äger rätt att utse en till tre
personer som får rätt att teckna föreningens löpande verksamhet.
§ 15. Extra föreningsstämma
Styrelsen, revisorn eller minst 10 % av medlemmarna kan påfordra en extra
stämma.

§ 16. Kallelse till stämma
Kallelse till stämma ska ske genom anslag på föreningens hemsida och per
e-post.
Kallelse och anslagen skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
§ 17. Meddelande och andra kallelser
Meddelande och andra kallelser än till stämman sker genom anslag på
föreningens hemsida, per e-post eller med ordinarie postgång.
§ 18. Rösträtt
Varje medlemsfamilj har en röst.
§ 19. Stadgeändringar
För beslut om ändring av dessa stadgar fodras total enighet av närvarande
medlemmar på en stämma, eller 2/3 majoritetsbeslut på minst på varandra
följande stämmor.
§ 20. Föreningens upplösning
Vid upplösning av föreningen fodras att ett beslut därom fattas på minst två
på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum mellan
stämmorna. Beslut skall fattas med 2/3 majoritet på bägge stämmorna.
Överskott vid upplösning av föreningen fördelas enligt stämmans beslut.
§ 21. Övrigt
I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

