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Stadgar för Montessoriförskolan Klinten 

Stadgar för Montessoriförskolan Klinten ekonomisk förening 

1 § Firma 
Föreningens firma är Montessoriförskolan Klinten ekonomisk förening. 

2 § Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Tyresö. 

3 § Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en 
föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall driva förskolan enligt 
Montessoripedagogikens intentioner och metoder. Föreningen skall utan enskilt vinstintresse 
tillgodose medlemmarnas olika behov av god barnomsorg. 

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans 
föreståndare skall i anställningsvillkor och tjänstgöringsbeskrivning ges uppdraget att ansvara för 
och leda denna verksamhet.  

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

4 § Medlemskap 

Samtliga föräldrar som har sina barn inskrivna vid föreningens förskola är medlemmar i föreningen. 

Medlemskap vinnes efter styrelsens förslag genom inval vid föreningsstämma. 

Personal vid förskolan kan av principiella skäl ej vara medlem i föreningen men kan efter särskilt 
beslut av föreningsstämma ha egna barn på förskolan. 
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5 § Medlems åliggande 

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar samt stadgeenligt fattade beslut. 

Medlem skall på föreskrivet sätt erlägga fastställt insatsbelopp och månadsavgift, vara berättigad till 
kommunal barnomsorgspeng (BOP) samt fullgöra av föreningsstämma ålagda arbetsinsatser. Såvida 
stämman inte beslutar annat. 

Arbetsuppgifter kan fördelas av styrelsen. 

6 § Insatsskyldighet 

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp. Detta belopp fastställs av 
föreningsstämma, dock högst 5000 kr. Beloppet skall betalas till föreningens bankgirokonto snarast 
efter att medlem blivit invald och senast innan barnet börjar i förskolan. 

7 § Månadsavgift 
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga månadsavgift. Avgiftens storlek 
fastställs på två av varandra följande föreningsstämmor och besluten skall biträdas av minst två 
tredjedels majoritet på föreningsstämman. Avgift erläggs per kalendermånad 1 förskott. 

8 § Uteslutning och utträde 
Brister medlem i sitt åtagande kan denna uteslutas ur föreningen genom beslut med minst 75% 
majoritet på föreningsstämma. 

Vid utträde ur föreningen skall uppsägning ske till styrelsen. Utom i de fall lagen om ekonomiska 
föreningar stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår, vilket infaller 
näst efter månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet 
som föranlett avgången inträffat. 

Vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader efter det att medlemskapet sagts upp, 
medlem uteslutits eller medlemskapet på annat sätt upphört, skall förskoleplats ställas till 
föreningens förfogande. Vid samma tidpunkt upphör skyldigheten att betala månadsavgift. 

Medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt till någon del i föreningens tillgångar förutom av 
medlem inbetald kapitalinsats reglerat mot eventuella skulder 
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9 § Föreningsstämma och styrelse 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 

Vid föreningsstämma har medlemsfamiljerna en röst per familj. 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång per kalenderår före mars månads utgång och 
utlysas fyra veckor innan dagen för stämman. 

Extra föreningsstämma skall hållas minst 5 gånger årligen. 

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen inom två veckor om antingen styrelsen finner skäl 
därtill eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna så önskar eller sådan begärs av revisor i 
föreningen. 

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen eller via e- post till samtliga medlemmar.  

Kallelse skall vara utsänd fyra veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. Även 
andra meddelanden än kallelse till stämma skall tillställas medlemmarna skriftligen eller via e- post. 

Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna. 

Valperiod för styrelsemedlemmar skall vara ett år. 

Styrelsen skall bestå av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, barnrekryteringsansvarig 
och de övriga ledamöter som ordinarie föreningsstämma beslutar. Antalet ordinarie ledamöter skall 
vara minst fyra och högst sex personer. I styrelsen skall ingå två suppleanter. 

Suppleanter har närvarorätt på styrelsemöte och rösträtt då suppleanten ersätter ordinarie 

styrelseledamot. 

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande om antalet valda ordinarie ledamöter 
är fyra eller fem. Om antalet valda ordinarie ledamöter är sex är styrelsen beslutför när minst 
fyraledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

10 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen i gemenskap eller av den eller de som styrelsen utsett. 
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11 § Räkenskaper och revision 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisning skall upprättas per den 
3l december och överlämnas till föreningens revisorer före den 28 februari. 

Bokslut skall upprättas i händelse av föreningens likvidation att gälla per likvidationsdag. 

Revisorernas granskning skall redovisas i en revisionsberättelse där ansvarsfriheten för styrelsen 
under den granskade perioden, av- eller tillstyrkes. 

12 § Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1 Val av mötesordförande 

2 Upprättande och godkännande av röstlängd 

3 Val av mötessekreterare 

4 Val av tvåjusteringsmän tillika rösträknare. 

5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 

7 Beslut om: 

7.1 fastställelse av resultat och balansräkning 

7.2 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

7.3 ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 

8. Val av ordförande 

9. Val av övriga styrelseledamöter 

10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant 

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna 

12. Val av ledamöter i valberedning. Valberedningen skall bestå av två ledamöter och en suppleant. 

13. Annat ärende som ankommer på föreningsstämman enligt lag, stadgar eller som i behörig 
ordning hänskjutits till stämman. För att fråga skall tas upp på stämman skall denna skriftligen vara 
styrelsen tillhanda senast tre veckor före densamma. 
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13 § Disposition av föreningens resultat 
Verksamhetens resultat skall balanseras i ny räkning. 

14 § Stadgar samt upplösning av föreningen 
Dessa stadgar kan ändras. För ändring av 3 § krävs enhälligt beslut vid föreningsstämma. 

Ändringar av övriga stadgar kräver beslut på två av varandra följande stämmor och besluten skall 

biträdas av minst två tredjedels majoritet eller den större majoritet som anges i 7 kap ISQ FL. 

Föreningen upplöses genom enhälligt beslut på två av varandra följande stämmor. varav det ena 
skall vara ordinarie föreningsstämma. 

Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar och skulder regleras. Uppkommande överskott 
skall användas för ändamål som befrämjar Montessoriverksamhet. 

Stadgarna enligt ovanstående lydelse är gällande från dagen för registrering hos Bolagsverket 

 

 


