
Stadgar för Föreningen Hammarbackens Föräldrar

§ 1     Föreningens             namn    är " Föreningen Hammarbackens föräldrar".

§ 2     Verksamhetsår    är 1 januari till 31 december.

§ 3     Föreningen vill verka for    att varje elev med hjälp av
uppmuntran, god undervisning och tillräckliga resurser
skall fullgöra sin skolgång med bibehållen självaktning
och rak rygg .

    Föreningen representerar    de hem vars barn och ungdomar går
i Hammarbacksskolan. Föreningens förtroendevalda skall agera
som varje enskild vårdnadshavare önskar agera individuellt,
nämligen till förmån för elevernas välbefinnande.
För att stärka föräldrarnas roll och inflytande i skolan är
samarbetet mellan hem, skola och politiker av högsta prioritet.

Föreningen är    partipolitiskt och religiöst obunden   .

Verksamheten ska grunda sig på dessa stadgar.

§ 4     Medlem     i föreningen är alla föräldrar och vårdnadshavare som
erlagt avgift till föreningen.
För varje hem erläggs endast en avgift oavsett om man har ett
eller flera barn.

§ 5     Medlemsavgiftens    storlek bestäms av årsmötet.

§ 6     Medlemsmöten    ska hållas minst 4 gånger per år, 2 gånger
under vårterminen och 2 gånger under höstterminen.

§ 7     Årsmötet är högsta    beslutande organ. Årsmötet utser styrelse
som har att verka som föreningens verkställande organ.

§ 8     Årsmötet    skall hållas under      mars    månad. Skriftlig kallelse skall utsidas 
senast 14 dagar före årsmötet Förslag till dagordning, verksamhets- och

revisionsberättelse, förslag till styrelse bör om möjligt bifogas kallelsen, i annat
fall föreligga i tryckt form dagen för årsmötet.

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det behövligt, eller då det
skriftligen påkallats av 10% av medlemmarna.



§ 9 Skriftliga      motioner    till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före februari
månads utgång.

§ 10 Vid årsmötet skall följande    ärenden    behandlas:

Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika 
rösträknare.

Upprättande av röstlängd.

Fastställande av dagordning.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

Föredragning av revisorernas berättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Behandling av förslag från styrelsen; verksamhetsplan, budget och 
medlemsavgift samt övriga förslag.

Behandling av förslag och motioner från medlemmarna.

Fastställande av föreningens handlingsplan, verksamhetsplan .

Fastställande av medlemsavgift och budget.

Val av styrelse ordförande för 1 år
minst två ordinarie ledamöter for 2 ar
minst två suppleanter för 1 år vardera.

Val av en revisorer for ett år
en revisorssuppleant för ett år.

Val av valberedning för ett år bestående av ordförande och en ledamot.



§ 11     Styrelsen utser    inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Styrelsen kan
med sig adjungera enskild person.

§ 12     Styrelsen sammanträder    minst fyra gånger årligen samt därutöver på 
kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar.

    Styrelsen är beslutsför    då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som

biträdes av ordförande vid sammanträdet.

Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i
enlighet med de ändamål som angivits under §3 samt att hålla 
medlemmarna informerade om vidtagna beslut och åtgärder under

verksamhetsåret.

§ 13     Valberedningen    förbereder alla val utom val av valberedning för tiden till
nästa årsmöte.

§ 14     Revisorerna    granskar styrelsens förvaltning och föreningens 
räkenskaper. Revisionsberättelsen skall avges senast tre veckor före årsmötet.

§ 15     Ändring av dessa stadgar    sker genom beslut av två på varandra 
följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmötet.

§ 16 For    upplösning av föreningen    fordras beslut av två på varandra 
följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet.

    Tillgångar    som föreningen besitter vid ev upplösning skall tillfalla 
elevrådet.

Stadgar antagna vid årsmötet den 12 mars 1998.


