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Stadgar för Föräldrakooperativet Resö ekonomisk förening
§ 1 Föreningens namn och firmateckning
Föreningens namn är Föräldrakooperataivet Resö ekonomisk förening.
Föreningens firma tecknas av styrelsen.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till huvudsakligt ändamål att bedriva skola och förskola enligt respektive
läroplaner. Skolledning ansvarar tillsammans med övrig personal för det pedagogiska
innehållet samt genomförandet. Föräldrainsatser så som till exempel städ, aktivitetsdagar,
körningar m.m. förkommer vilka beslutas under föreningsstämman. Systematisk utebliven
föräldrainsats kan komma att resultera i uteslutning ur föreningen.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Tanums kommun, Västra Götalands län.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen
eller av den styrelsen utser.
Till röstberättigad medlem räknas vårdnadshavare som har barn inskrivna i verksamheten.
Sådan medlem berättigar 2 (två) röster. Rösträtten fördelas på båda vårdnadshavarna.
§ 5 Medlemmars skyldigheter
- att betala, av styrelsen, fastställd barnomsorgstaxa samt även i övrigt följa föreningens
stadgar och beslut
- att personligen arbeta i föreningens verksamhet vid städning och underhåll av fastighet, samt
vid behov av ytterligare personalinsatser utöver anställd personal.
- att respektera personalens ansvar för det pedagogiska arbetet
- att delta i föreningsstämmor och föräldramöten, samt aktivt arbeta i den/de grupper
medlemmen ingår
- att aktivt ta del av information från verksamheten
- att respektera tystnadsplikt och lojalitet
§ 6 Insatsbelopp
Varje medlem med barn i förskolan ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 500 Sek.
Insatsen ska betalas inom en månad från och med det datum styrelsens beslut om inval
meddelats. Insatsbeloppet återbetalas efter begäran vid utträde. Ingen insats gäller för
familjer som endast erhåller skolplats.
§ 7 Avgifter
För utnyttjande av föreningens tjänster avseende förskola och fritidsverksamhet ska
medlemmar erlägga årligen fastställda taxor. Insatsbelopp samt barnomsorgstaxa betalas på
det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.
För skolverksamheten erläggs ingen elevavgift.
§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten
medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta
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till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till
medlemmen.
§ 9 Intagning
Intagning till förskolan sker med hänsyn till barngruppens ålderssammansättning och
syskonförtur. Insatsbelopp och barnomsorgstaxa är obligatoriskt i förskolan.
Intagning till skolan sker med hänsyn till antalet inskrivna barn i skolan.
§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, med högst två (2)
suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, fast växelvis så att ungefär halva
styrelsen väljs varje år.
Förutom ordförande, som väljs under föreningsstämman, konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.
Styrelseledamöter får rösta i valet om ordförande.
§ 11 Revisorer
För granskning av årsredovisning jämte räkenskaperna utser föreningsstämman två revisorer
samt två suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 12 Valberedning
Valberedningen väljs på föreningsstämman. Valberedningen består av två medlemmar vars
mandattid är två (2) år i taget. Deras arbete består av att hitta nya styrelseledamöter vid
eventuella avgångar i styrelsen.
§ 13 Årsredovisning och föreningsstämma
Föreningens räkenskapsår är från 1 januari – 31 december årligen, likamed kalenderåret.
Denna ska omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Eventuell vinst
ska i första hand komma föreningen till godo, genom att nödvändiga köp görs eller att vinsten
fonderas, så att den kan disponeras under annat verksamhetsår. I sista hand kan eventuell
vinst återbetalas till medlemmarna. Kallelse till ordinarie föreningsstämma utfärdas av
styrelsen tidigast tre (3) veckor före stämman, senast två (2) veckor före stämman. Kallelsen
till föreningsstämma ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska förekomma.
Medlemmarna meddelas via mejl.
§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång året efter räkenskapsåret, på plats
inom föreningens upptagningsområde, som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötet öppnas
Val av ordförande, samt sekreterare vid stämman
Godkännande av röstlängden
Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid stämman
Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordningen
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Budget
11. Beslut om medlemsavgift
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av ordföranden
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
Val av valberedning
Ev. ärenden från styrelsen
Ev. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar
18. Mötet avslutas
§ 15 Extra föreningsstämma
Styrelsen kallar till extra föreningsstämma då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för
uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller av minst en tiondel av föreningens
medlemmar. Kallelsen till extra föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor innan
stämmans satta datum.
§ 16 Övriga ärenden till föreningsstämma
Medlem som vill få ärendet behandlat under föreningsstämman ska skriftligen via mejl anmäla
det till styrelsen tre (3) veckor före stämmans satta datum.
§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar, sedan verksamheten lagenligt avvecklats
samt efter sittande styrelses förslag och föreningsstämmans beslut, anslås till föreningar som
verkar för de bofastas intressen och som är förankrade till Resö och Galtö.
§ 18 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
§ 19 Tystnadsplikt
Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem,
enskilt bedriven förskoleklass, enskilt bedriven grundskola eller inom sådan enskilt bedriven
verksamhet, får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas
personliga förhållanden.

