Stadgar för Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk förening
Föreningens firma
§ 1 Föreningens firma är Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk förening.

Styrelsens säte
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Kristianstads Kommun.

Föreningens ändamål och verksamhet
§ 3 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg samt grundskola som föräldrakooperativ för barn i Nymö och
Trolle-Ljungby med omnejd . Föreningen skall vara politiskt obunden och skall verka för en förskola och
grundskola med god pedagogisk inriktning. Föreningen skall uppfylla de krav som lagar, förordningar
och läroplaner ställer på verksamheten.

Medlemskap
§ 4 Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligande av föreningens ändamål. Fråga om att anta en sökande avgörs av styrelsen eller av den
styrelsen utser.

Medlems åliggande
§ 5 Medlem är skyldig att betala nedan stadgad medlemsinsats och avgift samt följa föreningens stadgar
och beslut. Till medlem räknas varje vårdnadshavare vars barn tilldelas plats i föreningens förskola och
önskar utnyttja föreningens tjänster. Endast ett medlemskap per vårdnadshavare tillåts. De medlemmar
som inte längre har barn i förskolan har möjlighet att kvarstå som medlemmar. För nyttjande av
föreningens tjänster inom skolbarnomsorg och grundskola krävs inget medlemskap.

Medlemsinsats
§ 6 Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kronor och högst 500 kronor
Efter ansökan till förskolan och erlagd köavgift placeras barnet i barnkö. Köavgiften omvandlas till insats
vid medlemskap.Insatsen återbetalas ej utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt anger.

Avgifter
§ 7 Medlem skall erlägga en medlemsavgift till föreningen som bestämmes av föreningsstämman till ett
belopp om högst 500 kronor per år. Avgiften fullgörs på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

Uteslutning
§ 8 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte följer föreningens stadgar och beslut eller skadar
föreningen. Frågan om uteslutning beslutas av styrelsen.

Utträde
§ 9 Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara försedd med
medlemmens bevittnade namnunderskrift.

Styrelsen
§ 10 Styrelsen består av minst fem och högst nio styrelseledamöter samt högst två suppleanter, som väljs
av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 11 Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk förening tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att
bemyndiga annan att företräda föreningen och teckna dess firma.
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Revisor
§ 12 Föreningen skall ha minst en revisor och högst två revisorer samt en suppleant och högst två
suppleanter som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stämma hållits.

Föreningsstämma
§ 13 Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom
post eller via elektronisk kommunikation. Kallelse och övrig information kan även läggas i medlems
kontaktfack på förskolan eller anslås på föreningens anslagstavla. Kallelse till stämma skall tydligt ange
de ärenden, som skall förekomma på stämman.
Kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma.

§ 15 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
b) Val av ordförande vid stämman.
c) Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman.
d) Val av justeringsmän.
e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
g) Föredragning av revisorernas berättelse.
h) Fastställande av resultat-och balansräkningen.
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör, när sådan finns.
j) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
k) Fråga om arvoden samt avgift till föreningen.
l) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
m) Val av revisorer och suppleanter.
n) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Räkenskapsår
§ 16 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Vinstfördelning
§ 17 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfond skett, fonderas. Beslut om fondering fattas av föreningsstämman.

Likvidation och upplösning
§ 18 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
vars och ens medlemsinsats.

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i lagen om ekonomiska
föreningar och andra tillämpliga lagar.

