STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNENS HUS I LUND
Antagna vid föreningsstämma den 26 mars 2019

§1 Namn och organisationsnummer
Föreningens firma är Montessoriförskola Barnens Hus, ideell förening. Organisationsnummer:
845000-7227

§2 Ändamål
Föreningens uppgift är att driva en förskola, i huvudsak enligt Montessoripedagogiken, för
medlemmarnas barn. Barnens Hus är ett föräldrakooperativ. Samtliga föräldrar är gemensamt
ansvariga för förskolans verksamhet och förväntas under sin tid i föreningen delta vid
föreningsstämman och andra möten, tjänstgöra i styrelsen, ingå i arbetsgrupper och delta i städ- och
fixardagar.

§3 Sammansättning
Föreningens medlemmar utgörs av vårdnadshavarna till de barn som antagits till förskolan.
Vårdnadshavarna äger samma rätt att närvara vid föreningsstämman, men äger vid omröstning på
föreningsstämma eller extra föreningsstämma gemensamt endast en röst per barn antaget på
barnens hus. En vårdnadshavare kan dock ej ha mer än en röst.

§4 Barnets ålder
Barnet måste ha fyllt ett år innan det börjar i verksamheten.

§5 Anmälan för antagning
Anmälan för antagning skall ske till styrelsen eller till den styrelsen utser att ta emot sådan anmälan.
Anmälan kan göras från dagen då barnet föds. För de anmälningar som tagits emot upprättas en
kölista.
Anmälningarna placeras i den ordningen de inkommit. En anmälan anses inkommen när samtliga
begärda uppgifter kommit styrelsen tillhanda.

§6 Antagning
Beslut om antagning av barn fattas av styrelsen i samråd med förskolechefen. Antagningsbeslutet
föregås av ett informationssamtal med föräldrarna för att klargöra föreningens ändamål och
sammansättning , samt informera om dessa stadgar.
Barn skall antas i den ordning de står upptagna i kölistan under förutsättning att föreningens ändamål
och sammansättning accepteras av de nya föräldrarna.
Förtur kan åberopas. Kölistan kan frångås om det är nödvändigt för att åstadkomma lämplig
åldersfördelning. Antagning skall då ske av det barn som är lämpligt och som står före annat lämpligt
barn i kölistan. Förtur ska ges åt barn som har syskon på förskolan.
Om barn som ska antas i verksamheten är mantalsskrivet i en annan kommun än Lunds kommun är
föräldrarna skyldiga att informera styrelsen om detta då det kan påverka föreningens möjlighet att få
bidrag.

§7 Uppsägning
Uppsägning ska lämnas in skriftligen till förskolechefen senast 3 månader före barnets sista
vistelsedag. Medlem är skyldig att tillämpa tre hela betalningspliktiga månaders varsel.
För barn som slutar förskolan för att börja förskoleklass eller skola gäller att månadsavgift ska betalas
sommaren ut, d.v.s. till och med juli månad.

§8 Avgift
För varje elev ska till föreningen, månadsvis och utan anmodan, erläggas av Lunds kommun fastställd
månadsavgift. Elevavgift skall normalt utgå under 12 månader. Maxtaxa tillämpas och inkomstuppgift
ska lämnas in inför varje terminsstart.
Medlem är skyldig att skriftligen informera styrelsen tre månader i förväg om barnet mantalsskrivs i
en annan kommun.

§9 Styrelsen och firmatecknare
Styrelsen har sitt säte i Lund. Styrelsen består minst av fem och högst sju ledamöter, jämte en till två
suppleanter. Styrelsen, suppleanter, valberedning om två personer samt två revisorer väljs på
ordinarie Föreningsstämma.
Firman tecknas av två styrelsemedlemmar i föreningen varav den ene ska vara styrelseordförande.
Styrelsen konstituerar sig själv efter stämma eller extra stämma.

§10 Styrelsens arbete
Föreningens löpande angelägenheter sköts av styrelsen. Styrelsen bör till förskolans personal delegera
att, inom en av styrelsen fastställd kostnadsram, handha löpande utgifter vad avser det dagliga
arbetet inom förskolan. Detta gäller även andra uppgifter som styrelsen finner att förskolans personal
lämpligen kan handha.
Styrelsen får även överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
Giltigt styrelsebeslut fodrar att halva antalet ledamöter är eniga om beslutet. Vid lika antal röster har
ordförande utslagsröst. Styrelsens möten och beslut skall protokollföras.

§11 Revisorernas arbete
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av två av föreningsstämman valda
revisorer. Senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§13 Stadgeändringar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma med bifall av minst två tredjedelar (2/3)
av antalet angivna röster vid två på varandra följande föreningsstämmor. Förslag till ändring av
stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelse.

§14 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång varje kalenderår.
Kallelse till föreningsstämman skall utgå till föreningsmedlemmarna senast två veckor innan
stämman skall hållas.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, förslag till budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna
senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Beslut på stämman fattas med enkel majoritet (med undantag för bestämmelserna i §14 och §18)
med utslagsröst för mötesordförande vid lika röster.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Föredragning av årsredovisning (förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling och fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna
(motioner).
13. Val av
a) minst 5 högst 7 styrelseledamöter för en period av 1 år
b) minst 1 högst 2 styrelsesuppleanter för en period av 1 år
c) 2 revisorer för en period av 1 år
e) minst 2 högst 3 ledamöter i valberedningen för en period av 1 år. En av valberedarna skall utses
till sammankallande.
14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på
årsmötet.
Protokoll från ordinarie föreningsstämma, förvaltningsberättelse samt årsredovisning skickas till Lunds
kommun efter ordinarie föreningsstämma.

§15 Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
föreningsstämma när en revisor eller minst 20% av föreningens röstberättigade medlemmar begär
det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för
extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen
bestämt. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om
rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller samma som för
ordinarie stämma.

§16 Förslag till motioner att behandlas av föreningsstämma
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman. Förslag från
medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge
skriftligt yttrande över förslaget.

§17 Föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning skall följande gälla: Föreningen kan upplösas vid föreningsstämma. Beslut
om upplösning måste bifallas av minst två tredjedelar (2/3) av antalet angivna röster vid två på
varandra följande föreningsstämmor. I beslut om föreningens upplösning skall anges hur föreningens
tillgångar skall hanteras, sedan alla skulder och förpliktelser fullgjorts och efter att kvarvarande av
förening ej utnyttjade bidrag från kommunen återbetalats.

