
STADGAR TÄVELSÅS FÖRÄLDRAFÖRENING 
 
Namn och ändamål 
1 § Föräldraföreningens namn är Tävelsås föräldraförening. Föreningens ändamål är att verka för 
samarbete mellan föräldrar och skola samt bidra till en bättre miljö och roliga upplevelser för barnen. 
 
2 § Tävelsås Föräldraförening är en ideell och oberoende förening för föräldrar med barn på 
förskolan och skolan i Tävelsås.  
 
Medlemskap 
3 § Föräldraföreningen är öppen för alla familjer med barn i förskola och skola i Tävelsås.  
 
Årsavgift 
4 § Årsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Årsavgiften, som betalas per familj, är frivillig för att 
bidra till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.  
 
Verksamhetsår 
5 § Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1/8- 31/7 och är den period som årsavgiften 
gäller.  
 
Årsmöte 
6 § Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  
Årsmöte skall hållas årligen innan september månads utgång.  
Mötet ska utlysas av styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
 
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Beslut om årsavgift för kommande år 
9. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
10. Revisorns berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående året. 
12. Val av styrelse 
13. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
14. Val av kommande års valberedning 
15. Inkomna motioner eller föranmälda ärenden 
16. Mötet avslutas. 

 
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet. 

 
7 § Extra årsmöte hålls när minst 50 procent av styrelsen anser att det behövs, när revisorn begär de, 
eller då minst 25 procent av föreningens medlemmar kräver det. 
 
Föreningens Styrelse 
8 § Föreningens styrelse består av ordförande samt minst 4 och högst 8 ordinarie ledarmöten. En 
styrelseledamot får bli invald max 3 år i följd. Styrelsen konstituerar sig själva. 
 



9 § Styrelsens uppdrag är att leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika 
sammanhang. Styrelsen ska sammanträda så ofta ordförande tycker att det behövs, dock minst två 
gånger per termin. Styrelsen skall också sammanträda om fler än hälften av styrelsemedlemmarna 
anser att det behövs. Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av styrelseledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Vid styrelsemöten skall protokoll föras. 
 
Tecknande av firma 
10 § Vid konstitueringen utser styrelsen 2 ledamöter som tecknar föreningens firma var för sig.  
 
Revision 
11 § För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret 
utses vid Årsmötet en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorn ska avge sin berättelse 
senast en vecka före Årsmötet. 
 
Valberedning 
12 § Årsmötet utser valberedning bestående av minst två ledamöter. Valberedningen förbereder 
samtliga vid årsmötet förekommande val. 
 
Stadgeändringar 
13 § Ändring av dessa stadgar får endast göras av årsmötet. För att stadgeändring skall kunna ske 
måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet. Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst 
75% av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall. 
 
Upplösning 
14 § Föreningen kan upplösas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie 
årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Vid årsmötena måste minst fyra 
femtedelar av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. Vid eventuell upplösning ska 
föreningens tillgångar gå till verksamheten i enlighet med föreningens syfte. Årsmötet tar beslut om 
hur tillgångar ska fördelas.  
 


