STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN TELLUS, EKONOMISK FÖRENING
§1
Föreningens firma är Montessoriförskolan Tellus, ekonomisk förening.
§2
Föreningen har sitt säte i Lund.
§3
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att för
medlemmarnas barn bedriva förskoleverksamhet enligt Montessoripedagogik för åldrar från ett år till
skolstart. Till verksamheten skall vara lärare knutna med utbildning godkänd av Svenska Montessoriförbundet.
§4
Föreningens medlemmar utgöres av vårdnadshavare till förskolebarn som deltar i föreningens
förskoleverksamhet. I det fall mer än en vårdnadshavare finns räknas vårdnadshavarna gemensamt
som en (1) medlem. För vårdnadshavare till barn bosatta utanför Lunds kommun är förutsättning för
medlemskap dessutom att föreningen från kommunen i fråga erhåller omsorgsbidrag för barnet/barnen
motsvarande bidraget från Lunds kommun.
§5
Den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen är 200 kronor. Insatsen skall erläggas i
samband med inbetalning av den första månadsavgiften. Medlem får ej delta med insats utöver sin skyldighet.
Har insats ej erlagts till föreningen enligt ovan förfaller begäran om medlemskap och barnets plats i
verksamheten omprövas. Vid medlems utträde ur föreningen återbetalas medlemsinsatsen. Förlagsinsatser får
ej förekomma.
§6
Vid frivilligt utträde ur föreningen tillämpas 3 månaders uppsägningstid. Juli månad som är betalningsfri
inräknas inte i uppsägningstiden.
§7
För medlem som inte längre har barn i verksamheten har grunden för medlemskapet upphört och således
upphör också medlemskapet. Underlåtenhet att erlägga omsorgsavgift medför, om inte rättelse sker inom tre
månader, uteslutning av medlem från föreningen och uppsägning av barnet/barnen från omsorgsverksamheten. Härvid tillämpas en uppsägningstid av barnet/barnen på tre månader. Medlem som i övrigt ej
iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen och motarbetar dess ändamål eller
intressen, må av föreningsstämman uteslutas ur föreningen.
§8
Meddelanden till medlemmar, utom kallelser till föreningsstämma, distribueras i härför avsedda
meddelandefack, ett för varje barn i verksamheten, placerade i verksamhetslokalens entré. En vecka
efter meddelandets distribution anses alla medlemmar ha tagit del av meddelandet. Distribution kan också ske
med bekräftande e-post.
§9
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 10
Av föreningens vinst ska minst 5% av den del som inte går åt för att täcka en balanserad förlust avsättas till
reservfonden till dess att lagens krav beträffande reservfondens storlek är tillgodosett.
Vinstmedel därutöver får efter beslut av föreningsstämman till högst hälften gottgöras medlemmarna som
återbäring och ska till minst hälften föras i räkning eller fonderas i av föreningsstämman beslutande fria fonder.
§ 11
Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs bland
medlemmarna på ordinarie föreningsstämma för en mandatperiod om två år så, att val av tre ordinarie
ledamöter görs vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordförande väljs separat på samma sätt av
föreningsstämman för en tid av två år. Om någon i styrelsen slutar innan mandatperiodens slut skall ett
fyllnadsval äga rum. Särskilda skäl skall då åberopas.
§ 12
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsför om minst fyra
styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften
röstar, eller vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Vid styrelsemötena kan förskolans
föreståndare närvara. Föreståndare har dock ingen rösträtt.
§ 13
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 14
Valberedning väljes bland medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma för en mandatperiod om ett
år och skall bestå av 2 ledamöter. Valberedningen har att till den nästkommande ordinarie
föreningsstämma föreslå ledamöter till styrelsen samt revisorer.
§ 15
En revisor jämte en suppleant skall utses av ordinarie föreningsstämma att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorerna skall
bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven och lämnad till
styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie
föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar.
§ 16
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Extra
föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill, eller då medlemmar
representerande minst 1/10 av antalet insatsandelar så begär med angivande av ärende som önskas
behandlat.
§ 17
Kallelse till föreningsstämman skall ske skriftligen per post eller utdelning i brevlåda tidigast fyra
veckor före och senast två veckor före ordinarie, och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Meddelande om tid för ordinarie föreningsstämma skall ske senast sju veckor före stämman. Minst en
vecka före ordinarie föreningsstämma skall redovisningshandlingar och revisionsberättelse hållas
tillgänglig för medlemmarna och genast sändas till medlemmar som så begär. Medlem som önskar
visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen
senast fyra veckor före stämman.

§ 18
Rösträtt vid föreningsstämma har samtliga medlemmar, med en röst för varje medlem. Som
föreningsstämmans beslut gäller den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller,
vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Vid val anses den vald som fått flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
§ 19
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman behörigen utlysts
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
10. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt stadgarna
På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-4 ovan endast förekomma de ärenden
för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
§ 20
Beslut om ändring av föreningens stadgar samt beslut om likvidation fattas av föreningsstämman och
är giltigt endast om antingen
a) samtliga röstberättigade i föreningen enat sig därom eller
b) beslut fattats av två på varandra följande stämmor med minst 1 månads mellanrum och på den
senare stämman beslutet biträtts av minst 2/3 av de vid stämman avgivna rösterna.
Beslut om ändring av stadgarna som innebär att medlems förpliktelse att erlägga insatser eller
avgifter till föreningen ökas är giltigt endast om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst
¾ av de avgivna rösterna.
§ 21
Vid beslut om föreningens likvidation skall alla skulder och förpliktelser infrias samt i föreningen
innestående kommunala eller andra bidragsmedel återbetalas till bidragsgivaren. Om därefter
återstående medel beslutas på en extra föreningsstämma.

Stadgar antagna 2007-03-19.

