
Föräldrakooperativet Gadden 
 
Stadgar 
 
§1 
Föreningens namn är föräldrakooperativet Gadden ekonomisk förening. Föreningen skall 
vara partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
§2 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
Gaddenskolan förmedla undervisning till medlemmarnas barn samt verka för skolans idéer 
inom ramen för gällande läroplan. Föreningen är också huvudman för den 
skolbarnomsorg/fritidsverksamhet som erbjuds i anslutning till skolan. 
 
§3 
Föreningens säte är Bollebygd. 
 
§4 
Föreningens medlemmar utgörs av föräldrar med barn i Gaddenskolan. Då barnet lämnar 
verksamheten är man inte längre kvar som medlem i föreningen. Medlemskap i föreningen 
är frivilligt och för medlemskap inbetalas en årlig avgift. De som inte är medlemmar i den 
ekonomiska föreningen äger ingen rösträtt vid föreningens stämma. 
 
§5 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av ordförande och fyra 
till åtta ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Övriga 
styrelseledamöter och suppleanter väljs växelvis på två år. Rektor ingår som ordinarie 
ledamot i styrelsen. Två revisorer och en revisorsuppleant väljs på två år. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Endast medlemmar med rösträtt i 
föreningen kan väljas till styrelsen. 
 
§6 
Styrelsen sammanträder enligt schema som upprättas terminsvis. Styrelsen kan också kallas 
att sammanträda om ordförande eller en ledamot så önskar. För giltiga styrelsebeslut 
erfordras att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. 
 
§7 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen härtill utser. 
 
§8 
Ordinarie föreningsmöte fastställer medlemsavgiften som skall erläggas senast den dag 
styrelsen föreskriver. Årsavgiften får ej överstiga 1000 kr, erlagd årsavgift kan ej återbetalas. 
Eventuell vinst i föreningen överföres i ny räkning eller fonderas. 
 
 



§9 
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 
 
§ 10 
Ordinarie föreningsårsmöte hålles före maj månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes till 
medlemmarna tidigast fyra och senast två veckor före årsmötet. Motioner från 
medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Vid 
föreningsmöte har varje medlem som i tid erlagt årsavgiften och uppnått en ålder av 18 år, 
samt har barn i Gaddenskolan eller har fått sitt barn placerat i förskoleklassen samma år, en 
röst. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen så anser erforderligt eller så begärs av minst 
en tiondel av samtliga röstberättigade. Skriftlig kallelse till extra föreningsmöte skall 
utsändas tidigast fyra och senast två veckor före mötet, och innehålla uppgifter om den eller 
de frågor som skall avhandlas vid mötet. All omröstning skall vara öppen, men val skall, om 
medlem så begär, ske genom sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal avgörs val genom lottning, medan mötesordföranden har utslagsröst i andra frågor. 
Protokoll från stämmorna, information från styrelsen och andra meddelanden utlämnas 
skriftligen till medlemmarna. Kopior anslås på skolan. 
 
§ 11 
Vid ordinarie föreningsårsmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Val av mötesordförande. 
2. Anmälan av ordförandens val av mötessekreterare. 
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 
5. Fastställande av röstlängd. 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse med resultat- och balansräkning. 
7. Föredragning av revisionsberättelse. 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Beslut om disposition av eventuell vinst/förlust. 
11. Fastställande av medlemsavgiften. 
12. Val av ordförande i föreningen. 
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
14. Val av tre personer utgörande valberedning. 
15. Val av två revisorer och en suppleant. 
16. Behandling av inkomna motioner. 
 
§ 12 
Räkenskapshandlingar, protokoll, jämte övriga handlingar som revisorerna må begära, skall 
ställas till revisorernas förfogande minst en månad före ordinarie föreningsmöte. 
Revisorerna skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse senast två veckor före 
ordinarie stämma och kopia sändas på begäran. Av revisorerna skall minst en vara 
auktoriserad. 
 
 
 
 



§ 13 
Elever får börja i förskoleklass på Gaddenskolan tidigast det kalenderår de fyller fem år. 
Gaddenskolan upprättar anmälningslista med anmälningsnummer och elever antas till 
förskoleklass i den ordning som de står upptagna på anmälningslistan. Gaddenskolan nyttjar 
syskonförtur och i undantagsfall kan även elever med särskilda behov passera kölista. 
En elev per årskull kan antas utöver kösystemet genom reglerna för platser för nyanlända. 
Beslut om intag fattas av styrelsen och klassens storlek bör vara mellan 16 och 23 elever. 
Elever får börja år 1 tidigast det kalenderår de fyller sex år. Elever i förskoleklass har förtur 
till första klass. Vid tomma platser i klasser följs samma antagningsprinciper som för 
förskoleklass. 
Barn får börja i förskoleklass på Gaddenskolan tidigast det kalenderår de fyller fem år och 
barn får börja år 1 tidigast det kalenderår de fyller sex år. Anmälningslista och 
anmälningsnummer upprättas för barn i verksamheten. Barn skall antas i den ordning som 
de står upptagna på anmälningslistan. Beslut om intagning av barn fattas av styrelsen. 
Klassens storlek bör vara mellan 16 och 22 barn. Barn med särskilda behov kan vid enstaka 
tillfällen passera kölistan. Vid intagning ges företräde åt barn som har syskon i 
verksamheten. 
 
§ 14 
Skolbarnomsorg erbjuds i anslutning till Gaddenskolan i mån av plats. Beslut om avgiften till 
denna verksamhet fattas av styrelsen. Avgiftens storlek meddelas föräldrarna senast den 1 
augusti. Barn på Gaddenskolan har företräde till denna verksamhet. 
 
§ 15 
Uppsägning av plats skall göras skriftligt till styrelsen. Uppsägningstiden är två månader, 
räknat från första månadsskifte efter det att styrelsen mottagit uppsägningen. Detta gäller 
både skolverksamheten och skolbarnomsorgen. 
 
§ 16 
För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut av två på varandra följande stämmor, 
varav den ena skall vara ordinarie föreningsårsstämma. 
 
§17 
För upplösning av föreningen erfordras att beslut därom fattas vid två stämmor, varav den 
ena skall vara ordinarie föreningsårsstämma. Minst två månader skall förflyta mellan 
stämmorna och förslaget om upplösning skall vid båda stämmorna bifallas av minst 2/3 av 
närvarande röstberättigade medlemmar. Eventuella tillgångar i föreningen skall delas lika 
mellan medlemmarna. 
 

Stadgarna ovan kompletteras med en styrelsepolicy. 

 

Stadgarna fastslogs på ordinarie stämma 2017. 


