STADGAR FÖR FÖRENINGEN SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA

§1

Namn

Föreningens namn är Föreningen Sigtuna folkhögskola.
§2
Ändamål
.
Föreningen Sigtuna folkhögskola är en ideell förening, utan vinstintressen, vars ändamål är att
bedriva folkhögskoleverksamhet utifrån medlemmarnas behov och folkbildningsvision i
enlighet med statens förordning om statsbidrag till folkbildningen.
§3

Organisation

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
§4

Medlemskap

Medlemmar i föreningen är Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans
Unga.
Därutöver kan andra organisationer med anknytning till ovan nämnda medlemmar beviljas
medlemskap efter ansökan. Nya medlemmar skall bedömas kunna ha förmåga att ta ett
huvudmannaansvar.
Beslut om nya medlemmar fattas av årsmötet.
§5

Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
§6

Revision

De av årsmötet utsedda revisorerna, varav minst en skall vara auktoriserad, har att årligen
revidera föreningens verksamhet.
Räkenskaperna ska vara avslutade och tillgängliga för revision senast den 15 mars.
Revisorerna skall senast den 15 april varje år efter fullgjord granskning överlämna
revisionsberättelse till årsmötet.
§7

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls före maj månads utgång. Kallelse
utsänd av styrelsen senast 6 veckor i förväg. Handlingar utsändes senast 2 veckor i förväg.
Frågor som medlemmar önskar skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast 1 mars och upptas i kallelsen.
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Årsmötet skall behandla:
 styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk berättelse
 revisorernas berättelse
 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 val av ordförande
 val av övriga styrelseledamöter
 val av revisorer
 anmälan av ledamöter i valberedningen
 val av sammankallande i valberedningen
 fastställande av arvoden
 anmälan av styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande och
nästkommande verksamhetsår
 förslag från styrelsen
 förslag från medlemmarna
Varje medlem har rätt att sända 3 ombud var. Styrelsens ledamöter och revisorer har rätt att
närvara med yttranderätt.
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av medlemmarna
så begär. Extra årsmöte skall hållas senast 8 veckor efter att en sådan begäran kommit
styrelsen till del.
§8

Valberedning

Valberedningen består av en ledamot från respektive medlem i föreningen. Ledamöterna i
valberedningen anmäls vid årsmötet då sammankallande i valberedningen väljs.
Valberedningen har till uppgift att föreslå ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
Styrelsen skall ej vara partssammansatt utan ledamöterna skall föreslås utifrån verksamhetens
behov av kompetens.
Vidare skall valberedningen föreslå:
 arvode till styrelsens ledamöter
 revisorer
 årsmötesfunktionärer
§9

Styrelsen

Verksamheten leds av en styrelse som består av ordförande och sex ledamöter.
Folkhögskolans rektor är föredragande i styrelsen. Till styrelsen adjungeras en
personalrepresentant och en elevrepresentant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ett arbetsutskott.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter, bland dem ordförande eller
viceordförande, är närvarande.
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Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av dem som styrelsen därtill utser.
§ 10

Skolledning

Folkhögskolans rektor är ansvarig för skolans verksamhet inför styrelsen.
§ 11

Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 2/3 majoritet av årsmötet.
§ 12

Verksamhetens upphörande

Beslut om upphörande av föreningens verksamhet kan fattas med 2/3 majoritet av årsmötet.
Om föreningens verksamhet upphör ska föreningens tillgångar, sedan skulder betalats, tillfalla
verksamhet som är i överensstämmelse med föreningens ändamål.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens konstituerande möte 2004-05-10.
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