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Stadgar, Vrena Friskoleförening, ideell förening – org nr 802460-4285 
 

Antagna vid nybildningsmöte 2011-01-16 samt ändring vid årsmöte 2013-03-24, § 3 (styrelse) och § 6 

(verksamhetsår) samt ytterligare ändring vid årsmöte 2013-09-12, § 4 (revisor) och § 8 (dagordning vid årsmöte) 

samt ändring 2016-04-04, 2016-10-31 §1 (tillägg förskola), 2017-10-25 . 

 

§ 1 Ändamål 

Vrena Friskoleförening ska driva en friskola årskurs F-6, fritids samt Förskola i Vrena. Verksamheten ska vara 

politiskt och religiöst obunden samt följa skollagen och läroplanen. Vrena Friskoleförening ska vara en aktiv del i 

Vrenabygden och verka för bygdens utveckling. 

 

§ 2 Medlemskap 

Alla som ställer sig bakom föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen. 

 

§ 3 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av 6-10 ledamöter, inga suppleanter. Vid jämt antal ledamöter vid röstning har ordförande 

utslagsröst. 

Bland de valda styrelseledamöterna väljs en ordförande. 

Styrelseledamot väljs på två år. Vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna på ett år, hälften på två år. 

Ordföranden väljs på ett år. 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

 

Ordföranden kan ej vara anställd på Vrena friskola inklusive förskolan och ej heller ha familjemedlem som är 

anställd på dessa verksamheter. 

Styrelseledamot kan ej vara anställd på skolan eller förskolan och bör ej ha familjemedlem som är anställd på 

dessa verksamheter. Undantag kan göras i sista satsen. 

 

§ 4 Revisorer 

Två lekmannamässiga granskningsrevisorer att granska föreningens protokoll och styrelsens förvaltning. De väljs 

på årsmötet. En auktoriserad revisor anlitas för granskning av föreningens ekonomiska förvaltning. 

 

§ 5 Valberedning 

En valberedning, bestående av 2-5 personer, ska väljas på årsmötet. 

 

§ 6 Medlemsavgift 

Beslut om medlemsavgift tas på årsmötet efter förslag från styrelsen. Medlemsavgift för innevarande läsår ska 

helst vara betald senast 31 december. 
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§ 7 Placeringspolicy 

Överskott för verksamhetsåret avsätts enligt av styrelsen beslutat belopp av ev. vinst i redovisat resultat. Vinsten 

ska gå tillbaka till skolverksamheten men placeras på lämpligt sätt. 

 

§ 8 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni. 

Föreningens räkenskaper ska i god tid ha lämnats in till revisorn. 

 

§ 9 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas senast under oktober månad. 

Om minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte/medlemsmöte.  

Kallelse till årsmöte ska ha nått medlemmarna senast 10 dagar före mötet. 

Kallelsen sker via e-post samt genom anslag på Vrenas anslagstavlor. En brevkallelse sänds ut till 

medlemmar/stödmedlemmar som inte har mejl. 

Alla medlemmar har en röst på årsmötet. Även styrelseledamöterna har rösträtt. 

 

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Godkännande av kallelse och dagordning 

3. Val av två justeringspersoner 

4. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse/årsredovisning 

5. Redovisningsbyråns rapport 

6. Revisorernas rapport 

7. Fastställelse av föreningens Balans- och Resultatrapporter enligt styrelsens förslag. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

9. Arvoden till styrelsen kommande år 

10. Val av styrelseledamöter och ordförande 

11. Val av revisorer/redovisningsbyrå 

a. Internrevisorer att granska styrelsens förvaltning 

b. Extern revisor att granska den ekonomiska förvaltningen. 

12. Firmatecknare (namn och personnummer, var och en för sig) 

13. Val av valberedning 

14. Beslut om styrelsens verksamhetsplan, skolans budget 

15. Beslut om medlemsavgift 

Beslut om arvode för det gångna året till styrelse och internrevisorer samt valberedning 

16. Övriga frågor (anmälda till ordförande två veckor innan årsmötet) 

 

§ 10 Ändring av stadgarna 

Förslag till ändring av stadgarna kan framställas av styrelsen eller enskild medlem. För ändring av stadgar krävs 

att förslaget varit utsänt till medlemmarna via e-post senast 10 dagar före mötet där beslut ska tas. Om beslutet 

kan tas enhälligt av samtliga närvarande vid mötet kan beslutet börja gälla direkt. Alternativt tas beslut med enkel 
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majoritet, minst hälften av deltagarna vid första mötet och med kvalificerad majoritet, minst två tredjedelar av 

deltagarna vid ett andra möte. I det fallet måste tiden mellan de båda mötena vara minst en vecka. 

 

§ 11 Upplösning av föreningen 

Upplösning av föreningen ska fattas med kvalificerad majoritet, två tredjedelar, på två av varandra följande 

medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid det andra av dessa två möten ska föreningens 

upplösning och fördelning av föreningens tillgångar vara de enda punkterna på dagordningen. Ev. tillgångar vid 

föreningens upplösning ska gå till någon verksamhet som är till gagn för Vrenabygden. 
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