Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i
Göteborg

§1

Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§2

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att i enlighet med de riktlinjer som är grundläggande för
verksamheten och Waldorfpedagogiken vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg (här kallad
skolan, vari även ingår Fritidshemmet och Regnbågens förskoleklass):
• bidra till att hålla skolans tradition levande i förhållande till omvärlden
• företräda föräldrarnas/målsmännens gemensamma intressen
• sammanföra skolans föräldrar/målsmän samt övriga intresserade till gemensamt
arbete i skilda former för skolans bästa
• främja kontakten och samarbetet mellan föräldrar/målsmän och skolans
personal
• främja kontakten med föräldrar vid andra Waldorfskolor
• verka för tryggandet av skolans fortlevnad genom utåtriktade aktiviteter
• avsätta medel för och årligen genomföra en basar
• avsätta medel till föräldraföreningens övriga verksamhet
• avsätta medel till ändamål som gagnar skolans elever.
§3

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§4

Medlemskap

Medlemmar är alla föräldrar/målsmän till barn inom skolan, vilka tackat ja till
medlemskap. Varje medlem har en röst vid årsmöte och andra medlemsmöten.
Därutöver kan var och en som önskar främja föreningens och skolans verksamhet bli
stödmedlem (utan rösträtt).
§5

Föreningens organ

Föreningens organ är
• Föreningens årsmöte
• Medlemsmöten
• Styrelse
• Valberedning

•

§6

Revisor

Styrelsen och dess verksamhet

Styrelsen består av minst 5 ledamöter, varav en ordförande och en kassör. Styrelsen väljs
på ett år i taget. En ledamot får inte samtidigt tillhöra skolans personal.
Styrelsen företräder föreningens medlemmar, bevakar föreningens intressen och har hand
om föreningens angelägenheter mellan medlemsmötena
Styrelsen skall:
1. Kontinuerligt utgöra kontaktlänk mellan föräldrar/målsmän och skolans
personal.
2. Verkställa de beslut som fattats av årsmöte/medlemsmöte.
3. Ha hand om föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper
över dessa.
4. Främja kommittéer och grupper som ingår i föreningen.
5. Till årsmötet avge årsredovisning/verksamhetsberättelse för senaste
räkenskapsår.
6. Verka i övrigt för föreningens ändamål i enlighet med stadgarnas § 2.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid ett
styrelsemöte. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden stödjer.
Styrelsens protokoll delges i lämplig form till alla medlemmar.

§7

Revisor

För granskning av föreningens intäkter och utgifter samt verksamhet väljs på årsmötet en
revisor och en revisorsuppleant. Dessa får inte samtidigt sitta i styrelsen och behöver inte
vara medlemmar i föreningen.

§8

Valberedning

Valberedningen består av två personer och väljs på årsmötet. Deras uppgift är att inför
kommande årsmöte ta fram förslag på kandidater till val av styrelse.

§9

Representation i skolans stiftelse

På årsmötet väljs två ledamöter som föreningens representanter i styrelsen för Stiftelsen
Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Dessa ledamöter får inte tillhöra skolans personal.
§10

Firmatecknare

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. Dessa har rätt att ta ut pengar från
föreningens konto och teckna avtal i föreningens namn.

§11

Föreningens räkenskaper

Föreningens intäkter och utgifter skall avslutas per den 31 december varje år. Styrelsens
arbete och verksamhet skall tillsammans med årets intäkts- och utgiftsdokumentation
redovisas senast fyra veckor före årsmötet till föreningens revisor.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av revisor
utsedd av årsmötet. Revisorn skall senast två veckor före årsmötet avge sin berättelse
över granskningen.

§12

Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast i mars månad. Samtliga medlemmar skall kallas till årsmötet,
senast två veckor innan. Kallelsen görs via e-post. Medlemmen är själv ansvarig för att
aktuell e-postadress meddelas styrelsen.
Alla	
  medlemmar	
  i	
  föreningen	
  har	
  rätt	
  att	
  lämna	
  motion	
  till	
  föreningens	
  årsmöte.	
  
Motionen	
  skall	
  vara	
  undertecknad	
  av	
  minst	
  en	
  motionär.	
  Motionen	
  skall	
  vara	
  styrelsen	
  
tillhanda	
  senast	
  10	
  dagar	
  före	
  årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
§13

Val av mötesordföranden
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner, som även blir rösträknare vid behov
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Redogörelse av styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse samt intäktsoch utgiftsdokumentation.
Redogörelse av revisionsberättelse
Fråga om årsredovisningens kan fastställas
Fråga om styrelsen kan få ansvarsfrihet för verksamhetsåret
Val av ordförande, kassör samt ytterligare tre styrelseledamöter, alla på 1 år
Val av två ledamöter till valberedningen
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av föreningens representanter i styrelsen för skolans stiftelse
Inkomna motioner
Behandling av övriga ärenden
Mötets avslutande

Röstetal

Alla frågor som behandlas på föreningens möten avgörs med majoritetsbeslut,
undantaget det som avses i §15. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt
har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.	
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§14 Medlemsmöten
Under verksamhetsåret ska minst två protokollförda medlemsmöten hållas. På dessa
möten behandlas föreningens löpande arbete och på mötet närmast innan basaren
beslutas fördelning av basarintäkterna. Samtliga medlemmar ska kallas till
medlemsmötena senast två veckor innan.

§15

Stadgeändring och upplösande av föreningen

Stadgeändring eller upplösande av föreningen måste beslutas av två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte, med minst fyra veckors mellanrum.
För beslut om föreningens upplösande krävs minst 2/3 majoritet.
Sedan föreningens upplösande beslutats enligt ovan, skall alla föreningens tillgångar
överlämnas som gåva till Stiftelsen Rudolf Steinerskolan i Göteborg, eller om denna
upphört till annat ändamål med Waldorfpedagogisk inriktning.
Stadgarna antogs vid årsmötet 2012-03-05 samt vid extra årsmöte 2012-04-04
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