Stadga - Herrhagsskolans föräldraförening

§1

Föreningen

Föreningens namn är Herrhagsskolans Föräldraförening (HFF). Föreningen är en politiskt och religiöst
obunden ideell förening som är verksam i Karlstad.

§2

Syfte

Föreningen har till uppgift att tillvarata barnens och föräldrarnas intressen i Herrhagsskolan och
skolmiljön omkring.
Föreningen ska verka för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas, liksom för att föräldrarnas roll
och inflyta nde i skolan stärks.

§3

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 maj-30 april.

§4

Medlemmar

Medlemmarna i HFF är de familjer som har barn på Herrhagsskolan, s om har betalt avgift för
medlemskap och därigenom godkänner dessa stadgar.

§5

Avgift

Årsmötet fastställer medlemsavgift.

§6

Styrelsen och dess verksamhet

Styrelsen:
-

Kan bestå av familjemedlemmar med barn på Herrhagsskolan
Väljs på årsmötet
Sammanträder minst 3 ggr per läsår
Tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande
Ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar
Planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen
Förbereder årsmöte och sköter bokföring
Värvar nya medlemmar och för medlemsstatistik per klass
Verkställer de beslut som fattas på årsmöte

-

Har aktiv ko nta kt med skolled ningen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt 2-4 ledamöter och 2 suppleanter.
Styrelsen är beslutmässig när mins t hälften a v styrelsens ledamö ter är närvarande. Vid lika rösttal i
styrelsen har ordförande utslagsröst.
Styrelseledamöterna väljs enligt följa nde:
Ordförande

1år

Sekreterare

1år

Kassör

2år

Ledamot nr 1,3

2år

Ledamot nr 2,4

1år

Suppleant nr 1

1år

Suppleant nr 2

2år

Suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot under manda ttiden inträder suppleanten i
dennas ställe.

§7

Årsmötet

Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Kallelse till
årsmötet ska ske senast två veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1 Mötets öppnande
2 Mötets behörighet
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare
5 Val av två personer att justera mötets protokoll
6 styrelsens ekonomi och verksamhetsberättelse för föregående år
7 Revisorns berättelse för föregående år
8 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
9 Val av årets styrelse. Årsmötet ka n till styrelsen delegera att vd konstituering inom sig
utse sekreterare och kassör.
10 Val av årets revisor
11 Val av årets valberedning
12 Årets verksamhetsplan
13 Årets budget
14 Motioner
15 Övriga frågor
16 Mötets avsluta nde

§8

Förslag/Frågor/Motioner

Medlem i föreningen har rätt att fortlöpande komma med förslag/frågor/motioner till syrelsen. Inför
styrelse-/medlem-/års-möten lämnas dess i så god tid som möjligt.

§9

Rösträtt

Rösträtt på föreningens årsmöte har en representant för varje närvarande medlemsfamilj.
Omröstningen sker genom öppet röstförfarande. Vid personval kan fråga om sluten vo tering väckas
och beslutas av årsmötet. Beslut vid årsmöte fa ttas med enkel majoritet, med undantag för fråga §16.
Endast medlem i HFF har yttrande- och förslagsrätt. Valbar är person som vid valtillfället har barn som
är elev på Herrhagsskolan

§10

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig

§11

Revision

För granskning av s tyrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utse för ett år en revisor som är
medlem i föreningen, men som ej är styrelseledamot. Revisor skall avge sin berättelse senast en vecka
före årsmötet.

§12

Valberedning

För beredning av val vid årsmötet utses för ett år två valberedare som är medlemmar i föreningen med
som ej är styrelseledamöter.

§13

Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls minst två gånger per läsår. Styrelsens ordförande är sammankallande.

§14

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om minst hälften av medlemmarna skriftligen
biträder förslaget. Yrkande beträffade extra årsmöte ska inlämnas till styrelsen. Extra årsmöte kan
genomföras 3 veckor efter ordinarie årsmöte. På ett extra årsmöte ka n bara de ärenden som nämnts i
kallelsen beha ndlas.

§15

Stadgeändring

Förslag om förändringar av föreningens stadgar ska biträdas med 2/3 ma joritet av närvarande
medlemmar på två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.

§16

Upplösning

Förslag om föreningens upplösning ka n läggas fram på årsmöte, Att upplösningen ska behandlas
måste framgå av kallelsen. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten
eller extra årsmöten. Föreningen kan inte upplösas så länge minst sju medlemmar vägrar godkänna
upplösningen, undantaget § 6 andra stycket om styrelsen sammansättning ej kan uppfyllas. Vid
upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar oavkortat tillfalla
skolan för användning på sätt och i den form som beslutats på det sista årsmötet.

§17

Klassombud

Varje klass ska uppmanas att vid början av höstterminen utse minst ett klassombud som ska vara
länken mella n styrelsen och klasserna.

