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§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva som

kooperativ en skola, en förskoleklass, en förskola och ett fritidshem.

Verksamheten ska bedrivas enligt Waldorfpedagogikens riktlinjer.

Målet för verksamheten är att:

● Till barnen förmedla insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang.

● Väcka barnens kärlek till människan och världen.

● Fostra till frihet och jämlikhet.

● Ge barnen kunskap, förtröstan och kraft inför framtiden.

● Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Orust kommun, Västra Götalands län.

Waldorfpedagogik på Orust Ekonomisk Förening / Slussen 314 / 473 92 Henån / Orust

E-post: info@orustwaldorf.se Hemsida: www.orustwaldorf.se Tel: 0304-370 00
1



§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas föräldrar vars barn tilldelats plats i föreningens verksamheter, anställd

medarbetare och andra intressenter som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt

bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Då platsen eller anställningen upphör avslutas

medlemskapet automatiskt och medlemsinsatsen betalas tillbaka.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman

fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Medlem är skyldig att bidra med arbetsinsatser i den omfattning föreningsstämman beslutar.

Styrelsen har rätt att ge dispens från arbetsskyldighet om speciella skäl föreligger.

§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 250 kronor. Insatsen betalas kontant

när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om

ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift

Årlig medlemsavgift beslutas av föreningsstämman och får högst vara 200 kronor.

Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller

motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

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.

§ 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en

avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det
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att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har

inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 Styrelse

Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar för den administrativa driften av

föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden.

Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte samt rektorer. Styrelsen ska bestå av sju

ledamöter varav ordförande väljs på ett år och övriga på två år. Dessutom ska minst två och högst

fem suppleanter valda på två år, �nnas.

Ordinarie föreningsstämma väljer ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, vice ordförande.

Av styrelsens ledamöter ska minst två och högst tre utgöras av medarbetare som bör ha

waldorfpedagogisk utbildning.

Styrelsen är beslutsmässig om fem ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval

då lotten får avgöra.

Suppleanterna kallas till styrelsemötena och har yttrande- och förslagsrätt. Suppleanterna

ersätter ordinarie styrelseledamöter om dessa är förhindrade att närvara och har då rösträtt.

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 11 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.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 13 Valberedning

Ordinarie föreningsstämma skall också utse en valberedning bestående av två till tre personer,

varav minst en skall vara anställd medarbetare, till nästa ordinarie föreningsstämma.
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§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls varje år före

mars månads slut.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

● Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av

protokollförare

● Godkännande av röstlängden

● Val av en eller två justeringsmän

● Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

● Fastställande av dagordningen

● Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

● Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

● Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

● Medlemsavgift för kommande verksamhetsår Fastställande av arbetsinsatser

● Fastställande av delegationsordning

● Motioner till stämman

● Ärenden från styrelsen

● Val av ordförande

● Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

● Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

● Val av valberedning

Övriga frågor

Motioner och ärenden som medlemmar vill att ordinarie föreningsstämma behandlar ska vara

styrelsen tillhanda skriftligen en månad före stämman.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt kan också utövas via fullmakt.

All omröstning ska vara öppen om inte någon särskilt önskar sluten omröstning.

Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal utom vid

personval då lotten avgör.
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§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om

de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två

veckor före föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via

e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen

omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till

reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning.

§ 17 Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses genom ett enhälligt beslut av samtliga röstberättigade i föreningen på en

ordinarie eller extra föreningsstämma eller genom beslut med en respektive två tredjedels

majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor.

Medlemmarna ska i och med upplösningen av föreningen få tillbaka sina insatser.

Kommunens ekonomiska krav på föreningen vid en upplösning ska tillgodoses enligt

bidragsavtalet mellan kommunen och föreningen.

Eventuella tillgångar ska övergå till liknande verksamhet med Waldorfpedagogisk inriktning för

barn och ungdomar.
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