Uppslag 5

Stadgar
Gällande för föräldrakooperativet Måsen, Vilshärad.
Stadgarna antagna vid konstituerande möte 1986-04-27 och
senast ändrade MM (2013-02-02) & MM (2013-10-19).
ÄNDAMÅL OCH FIRMA
1 §.
Kooperativet är en ideell förening.
2 §.

Föreningen har till syfte att bereda omsorg åt medlemmarnas barn i
enlighet med gällande skollag. Föreningen skall verka för en trygg och
stimulerande miljö.

3 §.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

4 §.

Föreningen står som huvudman för verksamheten och har sålunda
ansvaret för verksamheten i dess helhet.

5 §.

Två revisorer väljs på årsmötet för att granska föreningens verksamhet
fram till nästa årsmöte.

MEDLEMSKAP
6 §.
Medlem i föreningen är de föräldrar vars barn har stadigvarande plats på
Måsen och fast anställd personal eller annan som styrelsen finner lämplig.
Inval av nya medlemmar och anställning av personal presenteras av
styrelsen och godkänns av samtliga medlemmar. För medlemskap fordras
att föräldrarna godkänner och följer stadgar och övriga bestämmelser, samt
betalar fastställda avgifter. Av medlem skall krävas en aktiv medverkan i
verksamheten. Föreningen avgör själv omfattningen av denna medverkan.
7 §.

Medlem kan uteslutas om denne ej följer föreningens stadgar eller av
annan anledning, som av styrelsen anses utgöra skäl för uteslutning. Beslut
om uteslutning fattas av en enig styrelse eller på medlemsmöte med ¾
majoritet.

AVGIFTER
8 §.
Eventuell inträdelse och årsavgift beslutas av årsmötet.
9 §.

Föräldraavgiften skall ej överstiga den
barnomsorgstaxan. Avgiften erläggs månadsvis.
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KÖPLAN
10 §.
Köplan för inskrivning vid föreningens förskola ska finnas upprättad.
Måsen är i första hand öppet för barn som bor i Vilshärad. Vid inskrivning
ska hänsyn tas till barnens ålder (minimiålder 1 år) för att få en jämn
gruppsammansättning. Ansökningsdatum registreras men behöver inte
vara avgörande då medlemskap erbjuds.
11 §.

Föreningens medlemmar har förtur i kön, för nya syskon i familjen. Barn
som har plats vid Måsen har rätt att behålla sin plats under föräldrarnas
lagstadgade ledighet i samband med syskons födelse. Dessutom kan plats
kvarstå under andra former av föräldrars ledighet, förutsatt att annat barn
kan inskrivas under ledighetstiden.

12 §.

Medlemskapet upphör det år barnet fyller 10 år, börjar mellanstadiet eller
efter uppsägning. Uppsägning av plats skall ske minst två månader i förväg.
Styrelsen äger rätt att förkorta denna tid.

STYRELSE
13 §.
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. I styrelsen ska alltid ingå en ur den
tillsvidare anställda personalen. Medlemsfamilj skall vara representerad i
styrelsen under minst ett år under sin medlemstid. Styrelse väljs av
årsmötet. Ordförande, sekreterare och kassör väljs på minst två år. Ny
ordförande och ny sekreterare bör inte väljas samma år. Övriga ledamöter
väljs på ett år. Avgående ledamot kan återväljas.
14 §.

Styrelsen organiseras där ledamöter ges ansvar inom områdena ”personal”,
”information”, ”barnomsorg”, ”vice ordförande”, ”fastighet”, ”ekonomi”,
”försäkringar, miljö och säkerhet”.

BESLUT
15 §.
Styrelsen leder föreningen enligt fastställda rutiner dokumenterade i
föreningens verksamhetshandbok, Måsens vingar.
16 §.

Styrelsen har mandat att fatta fortlöpande beslut rörande föreningens
verksamhet inom ramen för stadgarna. Större beslut såsom förändringar av
stadgar och större ekonomiska investeringar beslutas av medlemsmöte.
Styrelsen har rätt att fatta beslut om förändringar i Måsens vingar. Styrelsen
äger rätt att delegera uppgifter till enskilda medlemmar.

17 §.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande.
Ledamot har mandat att fatta fortlöpande beslut inom tilldelat
ansvarsområde. Protokoll skall föras vid styrelsemöte.
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ÅRSMÖTE
18 §.
Årsmöte ska hållas en gång per år. Styrelsen kallar skriftligen minst två
veckor i förväg. Årsmötet hålls enligt dagordningsmall.
19 §.

Föräldrar med barn på förskolan och tillsvidare anställd personal har en
röst per person.

STADGEÄNDRING
20 §.
Stadgeändringar ska ske vid två på varandra följande medlemsmöten med
minst en veckas mellanrum. Stadgeändringar kan också ske vid enhälligt
beslut vid medlemsmöte där samtliga röstberättigade medlemmar är
närvarande eller har lämnat fullmakt.
UPPLÖSNING
21 §.
Föreningen upplöses genom ¾ majoritetsbeslut vid två på varandra
följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum. Vid beslut om
upplösning ska föreningens skulder och tillgångar regleras. Eventuellt
överskott skall användas till ändamål som gagnar barn och
ungdomsverksamhet i Vilshärad. Beslut där om fattas av medlemsmöte.
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