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§1. Föreningens firma är Västra Ekoskolan.
§2. Föreningens ändamål är att driva en skola där undervisningen följer gällande läroplan.
Verksamheten skall genomgående sträva mot en ekologisk inriktning.
Föreningen skall arbeta ideellt och vara religiöst och politisk obunden.
Rektor anställer personal i samråd med styrelsen, styrelsen anställer rektor.
Skolans rektor ges uppdraget att ansvara för och leda verksamheten i skolan.
Föreningen skall vara ansluten till arbetsgivarorganisation och tillämpa gällande kollektivavtal med
de fackförbund som förekommer inom området.
Föreningen skall vara ansluten till Friskolornas Riksförbund.
§3. Föreningen skall ha sitt säte i Haninge- eller Nynäshamnskommun.
§4. Till medlem antas förälder till barn som ingår i skolans verksamhet.
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen och motarbetar dess intressen och ändamål
kan av styrelsen uteslutas.
§5. Styrelsen skall bestå av minst sju ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter.
Rektor innehar en av de ordinarie styrelseplatserna.
Övriga ledamöter och suppleanter väljs bland medlemmarna.
Styrelseledamot väljs på ett eller två år dock ska hälften av styrelseledamöterna ha samma
mandattid. Ordförande, sekreterare och kassör väljs på två år. Där ordförande och kassör väljs så de
kommer upp till omval vartannat år.
Föreningsstämman utser ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen.
Mellan ordinarie föreningsstämmor utser styrelsen vid behov ställföreträdande sekreterare och
kassör bland valda ledamöter. Om ordförande avgår innan mandatperioden går ut så träder vice
ordförande in utan extra stämma.
Styrelsen är beslutför med minst fyra ledamöter närvarande där ordförande har utslagsröst.
Majoritetsbeslut kräver minst 4 röster.
Till styrelsens sammanträden kan övrig personal utse en representant som har närvaro- yttrandeoch förslagsrätt. Sekretessärenden undantagna.
§6. För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper skall styrelsen anlita den typen av
revisor som den här formen av förening kräver.
Föreningsstämman utser lekmannarevisor bland medlemmarna.
§7. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§8. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§9. Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna
årsredovisningshandlingarna.

§10. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året under april månad. Kallelse sker per brev
tidigast 4 veckor före stämman och senast 2 veckor före ordinarie stämma och senast 1 vecka före
extra stämma.
Dagordning vid ordinarie stämma:
1. Öppnande av ordinarie föreningsstämma
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare vid stämman
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Fråga om kallelsen behörigen skett
7. Föredragning av årsredovisning
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat och balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Budget kommande år
12. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Valberedningens förslag till val av lekmannarevisor och valberedning
15. Val av lekmannarevisor
16. Val av valberedning
17. Verkställande ledamot tillika skolans rektor anges i stämmoprotokollet.
18. Övriga ärende, vilka angivits i kallelse
19. Ordinarie föreningsstämma avslutas.
Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran
hos styrelsen innan februari månads utgång så att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman
§ 13.Ändring av stadgar kan endast skes på en stämma med ¾ röstövervikt av antalet närvarande
medlemmar.

