§1 Firma
Föreningens firma är föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan, ekonomisk förening.
§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva
en föräldrakooperativ skola på grundskolenivå samt ett fritidshem för barn som går på
skolan.
§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Simrishamn, Simrishamns kommun.
§4 Medlemskap
Till medlem kan antas, efter anmälan, vårdnadshavare till barn som tilldelats plats i skol och
fritidsverksamheten. Medlemskap möjliggörs samma år tilldelning av plats kommer att ske
och efter att medlemsavgift betalats.
§5 Medlems åliggande
Det åligger medlem att:
följa föreningens stadgar och beslut
delta i städning och/eller liknande aktiviteter som beslutas av föreningen
Medlem har rätt att:
delta i stämmor
ta del av protokoll från stämmor
ta del i diskussioner och beslut kring verksamhetsplaner
föreslå medlemmar till funktionärsposter
bli vald till förtroendeuppdrag (se ovan)
delta i arbetsgrupper
§6 Insats och avgifter
Medlemsavgiften till kooperativet är 100 kr, som betalas till föreningens konto. Vid utträde
tillfaller medlemsavgiften den ekonomiska föreningen, utom i de fall lagen om ekonomiska
föreningar så särskilt stadgar.

§7 Uppsägning av medlemskap
Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen.
Medlem, vars barn inte längre har plats i skol och fritidsverksamheten, mister omedelbart
sitt medlemskap även om skriftlig uppsägning saknas.
§8 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen.
Beslut om uteslutning ska av styrelsen alltid för slutlig prövning hänskjutas till
nästkommande föreningsstämman. Utesluten medlem äger då rätt att delta.
Föreningsstämman fattar därefter slutligt beslut om uteslutning.
§9 Styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande organ som ansvarar inför föreningsstämman.
Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter. För varje ledamot
kan utses en suppleant. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman
och skall vara medlemmar i föreningen.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst,
utom vid personval då lotten får avgöra.
Styrelsen ska eftersträva enighet och tvistefrågor hänskjuts till extra föreningsstämma.
Styrelseledamot och suppleant utses för tiden fram till påföljande ordinarie föreningsstämma.
Styrelseledamot väljs på ett år och kan omväljas på obestämt antal gånger under
förutsättning att styrelseledamoten har elev på skolan och förutsatt att inte mer än ⅗av
styrelsen byts ut samtidigt.
Styrelsen har möjlighet att bevilja ersättning till ordförande för förlorad arbetstid upp till en
maximal nivå om ett (1) prisbasbelopp per mandatperiod.
§10 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två (2) revisorer jämte två (2)
revisorssuppleanter för tiden intill påföljande ordinarie föreningsstämma.
§11 Firmateckning
Föreningens firma kan tecknas av förutom styrelsen två ledamöter i förening.
§12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är1/7  30/6.

§13 Årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsen ska senast en (1) månad före ordinarie föreningsstämma överlämna
årsredovisningshandlingarna till föreningens revisorer.
Revisorerna ska senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin
revisionsberättelse till styrelsen.
§14 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före oktober månads utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
val av ordförande vid stämman
val av sekreterare vid stämman
val av justerare
justering av röstlängd
frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse jämte revisorernas berättelse
fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
budget för innevarande år
behandling av förslag från styrelsen (propositioner)
behandling av förslag från medlemmar (motioner)
val av ordförande, kassör jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter
val av två revisorer jämte två suppleanter
val av valberedning (3 personer)
övriga i förväg anmälda ärenden
Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen
anmälas till styrelsen senast två (2) veckor före stämman . För stämmans prövning av
uteslutningsbeslutet gäller dock bestämmelsen i §9 andra stycket.
§15 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i
förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det
för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av föreningens
medlemmar.
§16 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma och andra meddelanden sker skriftligen med epost eller post till
föreningens medlemmar samt genom anslag på föreningens anslagstavla.

Kallelse ska vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast
två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka (1) före extra stämma.
Då kallelse utgått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart genom brev underrätta
revisorerna därom.
§17 Överskottsdelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan avsättning till reservfond skett,
föras i ny räkning.
§18 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar tillfalla kommunen för
utveckling av skolverksamheten i kommunen.
§19 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 biträds av minst två
tredjedelar (⅔) av de röstande, eller det högre antal som lagen om ekonomiska föreningar
föreskriver.

