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Stadgar för Medåkers Friskola 

Revisionshistorik. 
1 Upprättande av stadgar Vid bildande av föreningen  

2 Korrigering av:  

§ 4 ang investerande medlemmar. 

§ 5 Tagit bort prioriteringsordning ”förskolan Medåker” och ”Geografiska 
närhet”. 

§ 8 ang förlagsinsatser 

Godkänt på extra stämma 16 juni 2020 
och 21 juni 2020. 

3 $ 2 Verksamhet. Tillägg: “äga och förvalta värdepapper och fast egendom” Godkänt på årsstämma 2021-09-28 

 
§ 1. Företagsnamn 

Föreningens företagsnamn är Medåkers Friskola ekonomisk förening. 

 

§ 2. Verksamhet 

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet 
med förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola, äga och förvalta värdepapper och 
fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska verka för en god och 
stimulerande barngruppsverksamhet, förskolemiljö och skolmiljö för att tillgodose barnens 
behov av trygghet, varaktiga relationer och kunskaper. Föreningen ska för sin egen och för 
medlemmarnas nytta förvärva och/eller hyra och upplåta lämpliga lokaler. Lokalerna kan 
även upplåtas till annan verksamhet om det är till föreningens ekonomiska eller ideella nytta. 
För den dagliga verksamheten ska behörig/legitimerad personal anställas. Ansvariga för 
verksamheten ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för 
och leda denna verksamhet. Verksamheten ska i övrigt drivas enligt skollagen, tillämpliga 
delar av socialtjänstlagen, enligt skolverkets föreskrifter samt följa den av riksdagen 
fastslagna läroplanen, med en profilering mot natur och idrott.  

 

§ 3. Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Medåker, Arboga kommun, Västmanlands län.  

 

§ 4. Medlemskap 

Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Ansökande medlem förväntas delta i 
föreningens verksamhet på det sätt som Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar kräver. 
Sökanden ska följa de stadgar som föreningen beslutat om. Om det finns särskilda skäl får 
styrelsen vägra medlemskap. Föreningsmedlem ska följa medlemsskyldigheterna under § 6 
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och innehar rösträtt på föreningsstämman. Stödmedlem bidrar med valfritt belopp och följer ej 
medlemskyldigheterna under § 6 och har ingen rösträtt.  

Föreningen kan ha investerande medlemmar. Dessa ska godkännas av styrelsen.   

 

§ 5. Inskrivning 

Nyinskrivning av barn till föreningens verksamhet sker efter ansökan hos styrelsen och kräver 
ej medlemskap i föreningen. Uppsägning av tilldelad plats ska ske minst tre månader i förväg. 
Styrelsen äger dock rätt att förkorta i föregående mening nämnd tid.  

Vid platsbrist ges företräde till grundskolan enligt följande prioriteringsordning: 

- syskonförtur  

- anmälningsdatum  

 

§ 6. Föreningsmedlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala en insats och den medlemsavgift som föreningsstämman 
har bestämt. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut. 
Medlemmarna är skyldiga att ställa upp med ideella arbetsinsatser om så styrelsen beslutar 
samt verka för föreningens och skolans utveckling.  

 

§ 7. Stödmedlem 

Varje stödmedlem får bidra ekonomiskt utan att omfattas av § 6 Föreningsmedlems 
skyldigheter. Stödmedlemmar betalar den av föreningsstämman fastställda medlemsavgiften 
men inte någon insats. Stödmedlemmar har förslags- och yttranderätt men ingen rösträtt på 
årsstämman. Stödmedlemmar kan vara både fysiska och juridiska personer. 

 

§ 8. Insats 

Varje föreningsmedlem ska betala en insats till föreningen på 1000 kronor. Insatsen ska inom 
två veckor betalas in på föreningens konto efter att styrelsen har beviljat medlemskapet. En 
insats återbetalas endast i de fall som står i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.  

Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas av föreningen. Sådana 
insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar. Förekommer 
förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för tillfället 
tillgängliga medlen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatsen enligt vad som anges i 
förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Styrelsen äger besluta vem 
som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor ska gälla utöver vad som 
anges i denna paragraf.  
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§ 9. Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Avgiften beslutas av 
föreningsstämman. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen 
bestämmer.  

Barnomsorgs- och skolbarnomsorgsavgift: För utnyttjande av föreningens tjänster avseende 
förskola och fritidshem ska brukarna erlägga avgift. Denna avgift beräknas per barn och ska 
sammanlagt motsvara vad som enligt den av föreningsstämman för verksamhetensperioden 
fastställda driftsbudgeten belöper på avgifter av detta slag. Avgiften ska erläggas månadsvis i 
förskott. 

 

§ 10. Uteslutning 

En medlem kan av styrelsen uteslutas om han eller hon  

- Grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen 

- Inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som Lag (2018:672) om 
ekonomiska föreningar kräver 

- Bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess 
intressen eller ändamål  

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att 
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades 
till medlemmen.  

 

§ 11. Upphörande av medlemskap 

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att 
medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Detta gäller inte i de fall som regleras 
särskilt i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Uppsägning av utträde ur föreningen ska 
ske skriftligen till styrelsen. Medlem som sagt upp medlemskapet eller uteslutits förlorar sin 
rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.  

 

§ 12. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst sex 
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för 
tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutsmässig när mer 
än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. Styrelsen 
utses för en tid av två år, dock ska vid första valtillfället halva styrelsen utses för en tid av ett 
år. Styrelseordförande väljs för ett år.  
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§ 13. Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 
väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av föreningsstämman 
för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

 

§ 14. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 juli- 30 juni.  

 

§ 15. Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie 
föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och 
förvaltningsberättelse.  

 

§ 16. Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före novembermånads utgång. På den ordinarie 
föreningsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justerare.  

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

5. Godkännande av dagordningen.  

6. Framläggande av verksamhetsberättelse. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av 
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.  

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

10. Fråga om eventuella arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.  

11. Budget. 

12. Verksamhetsplan. 

13. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.  

14. Barnomsorgsavgifter. 

15. Skolbarnsomsorgsavgifter. 

16. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas. 
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17. Val av styrelseordförande.  

18. Val av styrelse.  

19. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 

20. Val av valberedning. 

21. Inkomna motioner. 

22. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt Lag (2018:672) om ekonomiska 
föreningar eller föreningens stadgar.  

23. Övriga frågor. 

Vid föreningsstämma har varje föreningsmedlem en röst. Rösträtt får utövas genom ombud 
som uppvisar skriftlig fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal tillämpas 
lottning. Stödmedlemmar äger inte rösta på föreningsstämma. 

 

§ 17. Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och de ändamål föreningsstämman i förväg 
har beslutat. Styrelsen utlyser då styrelsen finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål 
erfordras av revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.   

 

§ 18. Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma 
på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelsen till föreningsstämman ska ske via e-post alternativt genom brev med 
posten till samtliga föreningsmedlemmar. Föreningsmedlemmar äger rätt att till stämma 
lämna motion. Sådan motion ska göras skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast tre 
veckor före ordinarie stämma eller en vecka före extra stämma.  

Kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor efter begäran inkommit. 

 

§ 19. Vinst 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut 
balanseras i ny räkning.  

 

§ 20. Upplösning 

Vid föreningens upplösning ska föreningens eventuella behållna tillgångar delas lika mellan 
föreningsmedlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå betalda insatser. Upplösningen 
av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på 
en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel (50 %) respektive två tredjedels 
majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.  
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§ 21. Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring fattas på föreningsstämman. Om samtliga medlemmar är närvarande 
och beslutet enhälligt kan stadgarna ändras efter beslutet. I annat fall krävs att två på varandra 
följande stämmor fattar beslut därom. Vid den andra stämman ska beslutet tas med två 
tredjedels majoritet, eller den högre majoritet som Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 
ibland kräver. Kallelse till den andra stämman får inte utfärdas innan den första stämman 
hållits. I kallelse till stämman ska anges vilket beslut den första stämman har fattat. Inga 
ändringar i förslaget får göras efter första beslutet.  
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