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 STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRENINGEN KATTEN, 849201-4041 
 

 
§ 1 Firma  

Föreningens namn är Montessoriföreningen Katten.  

Föreningen är en ideell förening med organisationsnummer 849201-4041.  

 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.   

 

§ 3 Ändamål  

Montessoriföreningen Katten har till ändamål att bedriva förskoleverksamhet i 

Halmstad med Montessoripedagogiken som metod.  

Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.  

 

§ 4 Medlemskap  

Medlemskap beviljas vårdnadshavare vars barn antas till förskolan under 

förutsättning att vårdnadshavaren stödjer föreningens ändamål samt i övrigt 

kan anses verka för föreningens bästa.  

Minst en av barnets vårdnadshavare ska vara medlem i föreningen. Detta gäller 

dock ej i fall som avses i § 6 sista stycket. 

 

§ 5 Medlems skyldighet 

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar samt i övrigt verka i enlighet 

med föreningens syfte och ändamål.  

Medlem är skyldig att betala den barnomsorgsavgift som fastställs av 

föreningsstämman, se § 8.  

Medlem är skyldig att utföra den arbetsplikt som styrelsen/föreningsstämman 

beslutar.  
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§ 6 Medlemskapets upphörande  

Medlemskapet i föreningen upphör antingen genom utträde eller genom 

uteslutning. 

a. Utträde 

Medlemskapet upphör per automatik när medlemmen inte längre har 

något barn placerat på förskolan.    

 

b. Uteslutning 

- Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar 

föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan 

uteslutas genom beslut av styrelsen.  

- Medlem som efter två skriftliga påminnelser ej betalat avgift enligt  

§ 8 kan uteslutas genom beslut av styrelsen.  

En utesluten medlem kan överklaga beslutet om uteslutning till 

föreningsstämman. Överklagande ska ske skriftligen och komma 

styrelsen till handa senast en månad från det att ett meddelande om 

uteslutning skickades till medlemmen. 

Om medlem utesluts ur föreningen upphör rätten till förskoleplats 

(placeringen) för medlemmens barn en månad efter beslutet om 

uteslutning. Om frågan hänskjutits till föreningsstämman för beslut och 

stämman inte ändrat beslutet upphör istället förskoleplatsen en månad 

från det att föreningsstämman fattat sitt beslut.  

Om det finns särskilda skäl kan dock styrelsen eller föreningsstämman 

besluta att medlemmens barn får behålla sin förskoleplats trots att 

medlemmen uteslutits ur föreningen. 

 

§ 7 Medlems skadeståndsansvar  

Medlem som uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet åsamkar föreningen 

ekonomisk skada är skyldig att ersätta skadan.   
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§ 8 Avgifter  

Barnomsorgsavgift  

Medlem är skyldig att betala en månatlig barnomsorgsavgift. Föreningen 

tillämpar Halmstad kommuns fastställda maxtaxa.  

Om medlem ej lämnar inkomstuppgift för beräkning av barnomsorgsavgiften 

utgår föreningen från att maxtaxan ska tillämpas.  

Barnomsorgsavgiften erläggs månadsvis årets samtliga månader och ska vara 

föreningen tillhanda senast den sista dagen i innevarande månad.   

Övriga avgifter (medlemsavgift) 

Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift.   

 

§ 9 Styrelsen    

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem (5) 

och högst sju (7) ledamöter.  

Föreningsstämman väljer ordförande och övriga ledamöter för en 

mandatperiod på två (2) år. Om det finns särskilda skäl får dock en ledamot 

väljas för en mandatperiod på ett (1) år.  

Snarast efter föreningsstämman håller den valda styrelsen konstituerande 

sammanträde.  

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 

ordföranden.  

Styrelsen äger rätt att utse ett arbetsutskott som på delegation utför delar av 

styrelsens uppgifter.  

 

§ 10 Protokoll vid styrelsemöten  

Vid styrelsemöten ska det föras protokoll som justeras av ordföranden. 
Protokoll ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd.  
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§ 11 Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av särskild 

person som styrelsen utser. 

 

§ 12 Räkenskapsår och årsredovisning 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.  

Senast fyra (4) veckor innan ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till 

revisorerna överlämna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 

(årsredovisning) samt styrelseprotokoll. 

 

§ 13 Revisorer  

Föreningsstämman väljer två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en 

mandatperiod på ett (1) år.  

 

§ 14 Kallelse  

Ordinarie föreningsstämma  

Föreningen håller föreningsstämma före april månads utgång. Kallelse till 

föreningsstämman ska vara skriftlig och anslås i förskolans lokaler, tidigast fyra 

(4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Utöver anslag kan styrelsen 

välja att distribuera kallelsen på annat sätt.   

Dagordning för mötet och samtliga motioner ska bifogas kallelsen. Endast på 

dagordningen uppförda ärenden får gå till beslut på mötet.  

Extra föreningsstämma  

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl för det. Extra 

föreningsstämma ska också hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen 

begärs av revisor eller av minst 1/10 av samtliga röstberättigade. Kallelse till 

extra stämma sker på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma.   
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§ 15 Motionsrätt 

Medlem som vill att ett visst ärende ska behandlas på föreningsstämma ska 

lämna in en skriftlig motion till styrelsen senast fyra (4) veckor före stämman.   

 

§ 16 Föreningsstämman  

På ordinarie föreningsstämmas dagordning ska följande ärenden förekomma.  

1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare  
4. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet tillika rösträknare på 

mötet 
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
6. Fastställande av dagordningen  
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar  
8. Revisorernas revisionsberättelse  
9. Fastställande av resultat- och balansräkning  
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen  
12.  Val av ordförande  
13.  Val av övriga styrelseledamöter 
14.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant  
15.  Val av valberedning 
16.  Propositioner från styrelsen 
17.  Motioner från övriga medlemmar 
18.  Övriga frågor 
19.  Mötet avslutas 

 

§ 17 Budgeten  

Budgeten för nästkommande verksamhetsår ska presenteras och fastställas på 
ett medlemsmöte senast den siste oktober innevarande år. 
 

§ 18 Rösträtt  

Vid ordinarie eller extra föreningsstämma samt vid medlemsmöte har varje 

medlem en röst.   
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§ 19 Ombud, fullmakt och biträde  

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara 

ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. 

Ombudet ska visa upp en skriftlig fullmakt.  

Medlem har rätt att ha med sig högst ett biträde på föreningsstämman. 

Biträdet har yttranderätt på stämman.  

 

 § 20 Beslut vid föreningsstämman 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått flest angivna röster 

eller vid lika röstetal den mening som stämmoordförande biträder.  

 

§ 21 Jäv 

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om  

1. talan mot medlemmen,  

2. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan 

förpliktelse gentemot föreningen, eller  

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 och som gäller någon annan, om 

medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot 

föreningens. Bestämmelserna om medlem tillämpas också på ombud för 

medlem. 

 

§ 22 Valberedning 

Vid föreningsstämman väljs valberedning för mandatperioden ett (1) år. 

Valberedningen består av en (1) sammankallande och två (2) övriga ledamöter.  

Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val 

förrättas på föreningsstämman.   
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§ 23 Föreningsstämmoprotokoll 

Stämmoordföranden ansvarar för att det förs protokoll på föreningsstämman. 

Det justerade protokollet från föreningsstämman ska hållas tillgängligt för 

medlemmarna senast fyra (4) veckor efter att stämman genomförts.  

 

§ 24 Ändring av stadgarna  

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie föreningsstämma med 

biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

 

§ 25 Föreningens upplösning (likvidation) 

Beslut om likvidation ska fattas vid två (2) på varandra följande möten varav 

det ena ska vara ordinarie föreningsstämma och det andra extra 

föreningsstämma. 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 

biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

 

 

Antagande och revidering av stadgar:   

Ovanstående stadgar har antagits 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. Reviderade vid årsmöte 180412. 


