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STADGAR FÖR TRYDE FÖRÄLDRAKOOPERATIVA
FRISKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS
§ 1 FÖRETAGSNAMN
Föreningens företagsnamn är Tryde Friskola ekonomisk förening med
organisationsnummer 769609-6887.
§ 2 VERKSAMHET
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt att
söka tillstånd för samt driva och erhålla bidrag för verksamhet med förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola och därmed förenlig verksamhet. Föreningens
verksamheter är öppna för alla barn och föreningens verksamheter skall arbeta utifrån
gällande läroplaner och föreskrifter.
Grundskoleverksamheten skall vara avgiftsfri.
Föreningens verksamheter skall arbeta religiöst och politiskt obundet.
Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande verksamhet, där
varje barn möts på sina villkor. Vidare skall föreningen verka för att välutbildad personal
arbetar med barnens lärande och utveckling. Intagning av barn med särskilda behov kan
i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk och/ eller annan
stödåtgärd.
Föreningen skall i övrigt inom ramen för verksamhetens ändamål uppfylla de
krav som myndigheter kan komma att ställa på verksamheten.
§ 3 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Tryde, Tomelilla kommun, Skåne län.
§ 4 MEDLEMS ANTAGANDE
Föräldrar till barn vilka är inskrivna i föreningens verksamheter skall erhålla
medlemskap. Styrelsen eller föreningsstämman beviljar inträde efter
prövning av styrelsen om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut.
§ 5 INTAGNING
Föreningens verksamheter är öppna för alla barn. De urvalsprinciper som
tillämpas vid fler sökande än antal platser i föreningens verksamhet är:
1. Syskonförtur fram till 30/6 tredje året efter barnets födelseår
2. Anmälningsdatum
3. Lottning
Intagning sker efter ansökan ställd till Styrelsen. Ansökan prövas av
styrelsen i samråd med skolans rektor.
Styrelsen äger rätt att utforma intagningsregler utifrån dessa grundprinciper.
För ianspråktagen plats i föreningens verksamheter förskola och fritidshem
skall avgift erläggas. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om avgifter till förskola och
fritidshem.

Org.nr: 769609-6887
www.trydefriskola.se

Fråga om intagning och villkor härför får hänskjutas till föreningsstämman.
§ 6 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Föreningen har som målsättning att ha god föräldrasamverkan. Föreningens
Medlemmar/vårdnadshavare förväntas delta i städning och i lättare underhållsarbeten i
och kring föreningens lokaler vid gemensamma aktivitetsdagar samt vid behov deltaga
vid inköp av t ex utrustning och förnödenheter med föreningen.
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman
beslutade avgifter, t ex vad avser fritidshemsavgift, samt även i övrigt följa föreningens
stadgar och beslut.
§ 7 MEDLEMSINSATS
Per familj som är medlem betalas medlemsinsats. Medlemsinsats beslutas av
föreningsstämman och får vara högst 400 kronor. Medlemsinsatsen ska betalas på det
sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Insatsen erläggs vid erhållande av medlemskap. Medlem äger rätt att återfå
insatsen, när medlemskap upphör.
§ 8 FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSAVGIFT
För utnyttjande av föreningens tjänster vad avser tex förskola och fritidshem
skall medlemmarna erlägga avgift.
Avgiften fastställes av styrelsen. Avgift skall erläggas utan anfordran
månadsvis i förskott.
§ 9 UTESLUTNING
Medlem som bryter mot stadgarna eller styrelsens beslut eller uppenbarligen
skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av
styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till föreningsstämman
genom anmälan därom till styrelsen inom två(2) veckor från det att
meddelandet om uteslutning avsänts till denne.
§ 10 MEDLEMSAVGÅNG
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar annat, äger
avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller
närmast tre(3) månader efter det att medlem sagt upp sitt medlemskap,
uteslutits eller någon annan omständighet inträffat som föranlett avgång
inträffat.
Styrelsen äger dock rätt att, om särskilda skäl föreligger, medge tidigare
avgång.
§ 11 STYRELSE
Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsstämman respektive dess
styrelse. Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 ersättare som väljes av
föreningsstämman.
Ordförande väljes på 1 år och 6 ledamöter på 2 år, de 2 ersättarna väljes på
1 år. Av de 6 ledamöterna väljes hälften varje år, mandatperioden är 2 år
med start vartannat år. Samtliga ledamöter skall vara medlemmar i
föreningen. Styrelsen utser kassör, vice ordförande samt sekreterare.
Fyllnadsval skall ske om en ledamot som är vald på 2 år och som inte står på
tur att avgå på föreningsstämman ändå väljer att lämna styrelsen.
Efterträdaren väljes då på längd som anpassas till ordinarie valperiod.
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§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de som
styrelsen utser.
§ 13 REVISION
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av
föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår skall vara 1/1 - 31/12.
§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall senast fyra(4) veckor före ordinarie föreningsårsmöte till
föreningens revisor avge redovisningshandlingar för det gångna året.
Revisor skall senast två(2) veckor före ordinarie föreningsårsmöte till
styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma(årsmöte) hålls varje år före april månads utgång
på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsstämma skall skickas med post eller e-post. Kallelse till
ordinarie föreningsstämma kan ske tidigast
fyra(4) och senast två(2) veckor före stämman.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmoordförande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Röstlängds justering
4. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition av
resultat
8. Ansvarsfrihet för styrelsen och resultatdisposition
9. Arvodering
10. Beslut om medlemsinsatsen storlek
11. Budget
12. Avgifter inom t ex förskola och fritidshem
13. Val av ordförande och övriga ledamöter
14. Val av revisor och revisorsersättare
15. Val av valberedning
16. Verksamhetsplan
17. Övriga frågor
18. Avslutande
§ 17 INKALLANDE AV EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra stämma skall hållas om styrelsen, revisor eller minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar så begär. Kallelse härom skall skickas ut med post
eller e-post till medlemmar tidigast fyra(4) veckor och senast en(1) vecka före detta
möte. Kallelse skall även anslås på föreningens anslagstavla.
§ 18 STADGEÄNDRING
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Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrives i 3 kap Lag (2018:672) om
ekonomiska föreningar.
§ 19 MEDDELANDE TILL MEDLEMMAR
Övriga meddelanden till medlemmarna anslås på gemensam anslagstavla i
skolans lokaler.
§ 20 ÖVERSKOTT
Uppkommer överskott överföres detta till nästa års räkning.
§ 21 UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas om det i föreningen är färre än fem medlemmar
eller om beslut härom fattas på två(2) föreningsstämmor
med kvalificerad (minst 2/3) majoritet. Eventuell behållning skall under
revisors försorg uträknas och i första hand gå till
skolan eller förskolans fortsatta verksamhet. I andra hand skall behållningen
gå till av stämman beslutat välgörande ändamål.
§ 22 ÖVRIGT
I övrigt gäller reglerna i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
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