Stadgar
STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRENINGEN KATTEN, 849201-4041
Antagna vid halvårsmöte 881109 och årsmöte 890222. Reviderade vid årsmöte
020212, ordinarie föräldramöte 020417 och extra årsmöte 040929. Reviderade
vid årsmöte 090321 och extra föreningsmöte 090518. Reviderade vid årsmöte
110305. Reviderade vid årsmöte 170406.
§ 1. Ändamål
Montessoriföreningen Katten är en ideell förening och har till ändamål att främja
Montessoripedagogiken inom förskoleverksamhet samt att bedriva sådan
verksamhet i Halmstad. Förskoleverksamheten finansieras av avgifter och anslag
enligt § 4 samt bygger på arbetsinsatser från medlemmarnas sida.
Föreningen skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet.
Montessoriföreningen Kattens målsättning för varje år är att vara
montessoriauktoriserad.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap i föreningen gäller kalenderår. Medlemskap i föreningen kan vinnas av:
A. Föräldrar som har barn i föreningens verksamhet. Förhållandet mellan dem och
föreningen regleras genom avtal.
B. Barn som har plats i verksamhet som drivs av Montessoriföreningen Katten.
Medlemskap är en förutsättning för att få ha barn i föreningens verksamhet.
§ 3. Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
Utträde sker efter skriftlig uppsägning, som skall ingivas till styrelsen minst två
månader före det månadsskifte medlemskapet är avsett att upphöra. Ovanstående
gäller även vid övergång till 6-årsverksamhet.
Medlem som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller som genom sitt
handlingssätt skadar eller motverkar föreningens intressen kan uteslutas genom
beslut av styrelsen.
Medlem som efter två skriftliga påminnelser ej betalt avgifter enligt § 4 kan efter
beslut av styrelsen uteslutas och barnets plats i verksamheten upphör omedelbart.
Vid utträde eller uteslutning ur föreningen är man inte berättigad till någon del av
föreningens tillgångar.
§ 4. Finansiering
För föreningens verksamhet erforderliga medel erhålles genom:
A. Statliga och kommunala bidrag.
B. Barnomsorgsavgifter, vilkas storlek fastställs av årsmötet. Barnomsorgsavgiften
erläggs månadsvis årets samtliga månader och skall vara föreningen tillhanda senast

den sista i innevarande månad.
C. Medlemsavgifter, vilkas storlek fastställs av årsmötet.
D. Bidrag från företag, organisationer och enskilda.
§ 5. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst
9 ledamöter.
Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Snarast efter årsmötet håller den valda styrelsen konstituerande sammanträde där
ordföranden utser vice ordförande, kassör och sekreterare.
Det åvilar styrelsen:
– att utöva den allmänna tillsynen av föreningens verksamhet.
– att verkställa i behörig ordning fattade beslut.
– att främja samarbetet medlemmar emellan och upprätthålla ett gott samarbete
mellan föreningen och kommunala och statliga organ.
– att företräda, bevaka och iaktta föreningens angelägenheter gentemot myndigheter
och enskilda samt att tillse att den enskildes rätt inte kränks.
– att behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden samt att själv föreslå
åtgärder inom föreningen.
Räkenskapsår är lika med kalenderår.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av särskild
person som styrelsen utser.
Till årsmötet skall styrelsen avge berättelse om föreningens verksamhet och
förvaltning under verksamhetsåret. Räkenskaperna ska vara avslutade den 31 dec
och jämte styrelsens förvaltningsberättelse och protokollsbok överlämnas till av
årsmötet utsedda revisorer senast 4 veckor före närmast följande årsmöte.
Styrelsen sammanträder minst 3 gånger per år på kallelse av ordförande när ärende
föreligger till behandling eller då minst 3 styrelseledamöter så begär. Ledamöterna
ska kallas minst 4 dagar innan sammanträde. Ledamot är skyldig att underrätta
ordförande om förhinder.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av
ordföranden.
Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott (AU) som på delegation utför
delar av styrelsens uppgifter.
Styrelseledamöter kan få arbetsbefrielse från uppgifter i föreningen. För vem och vad
arbetsbefrielsen består i beslutas av årsmöte eller extra föreningsmöte.
§ 6. Sammanträden
Föreningen håller årsmöte före april månads utgång.
Motioner till årsmötet inlämnas skriftligt till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.
Kallelse till årsmöte skall ske senast 2 veckor före mötet på sådant sätt att samtliga
medlemmar kan nås av kallelsen. Dagordning för mötet och samtliga motioner ska

bifogas kallelsen. Endast på dagordningen uppförda ärenden får gå till beslut på
mötet.
Extra föreningsmöte äger rum då styrelsen finner det nödvändigt eller om 1/4-del av
föreningens medlemmar så begär. För kallelse och motioner till sådant möte gäller
samma principer som för årsmöte.
§ 7. Årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare.
5. Val av två justeringsmän för protokollet från årsmötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassarapport.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
10. Val av ordförande.
11. Val av övriga styrelseledamöter.
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år.
13. Val av valberedning (en sammankallande och två övriga ledamöter) för 1 år.
14. Motioner från styrelsen.
15. Motioner från övriga medlemmar.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.
§ 8. Beslut
Alla beslut fattas med enkel majoritet och omröstning sker öppet om ingen medlem
begär sluten omröstning.
Är rösteantalen lika gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder. Varje
medlem har yttranderätt.
Förslags- och rösträtt tillkommer endast medlem över 15 år och varje enskild medlem
har rösträtt.
§ 9. Ombud, fullmakt
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud.
Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig,
dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
§ 10. Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
§ 11. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande möten
varav det ena ska vara ordinarie årsmöte och det andra extra föreningsmöte.
I händelse av föreningens upplösning ska föreningens ekonomiska tillgångar
avsättas till en fond som ska användas till främjande av montessoripedagogiken i
Halmstad.

För att ett beslut om föreningens upplösning ska vara giltigt krävs att det biträdes av
2/3 av de närvarande medlemmarna.

