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Stadgar 

§1. Firma 
Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 

§2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) 
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom i enlighet med avtal gentemot Oskarshamns kommun driva 
föräldrakooperativt förskola och fritidshem till medlemmarna i föreningen. 
Föreningen ska verka för en hälsosam och kreativ miljö för barnen. Man ska 
även tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. 
 
Verksamheten ska i övrigt uppfyllda de krav som socialstyrelsen, länsstyrelsen 
och kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa. 
 
Verksamheten ska bedrivas under former som överensstämmer med de 
övergripande mål för förskola och fritidshem enligt gällande läroplaner och 
föreningens Regelverk. 
 
Medlemmarnas åtagande regleras i Regelverket. 
 
Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden. 

§3. Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Oskarshamns kommun. 

§4. Medlemskap 
Till medlem antas föräldrar/vårdnadstagare till barn som placerats i föreningens 
barnomsorg och samtycker att följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till 
det gemensamma arbetet. 
 
Styrelsen beviljar, efter ansökan, medlemskap i föreningen och ansvarar för att 
ett aktuellt register förs över föreningens alla medlemmar. 

§5. Stödjande medlem 
I föreningen kan även stödjande medlemmar inväljas. Som stödjande medlem 
har man ej rösträtt. Stödjande medlem lägger en insats om en (1) krona per 
medlem. 

§6. Medlems ekonomiska insats 
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om en (1) krona per 
medlem. Insatsen skall erläggas inom två (2) veckor efter det att styrelsen 
beviljat medlemskap. 

§7. Medlems ideella arbetsinsats 
Medlems ideella arbetsinsats regleras i Regelverket. 
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§8. Årsavgift 
Varje medlem ska årligen betala en årsavgift av 100 kr. Avgiften ska betalas 
inom den tid som styrelsen bestämmer.  

§9. Barnomsorgsavgift 
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna betala 
barnomsorgsavgift. Avgiftens storlek regleras Regelverket. 

§10. Val av styrelsen 
Styrelsen ska bestå av minst 5 och max 15 st ledamöter. Styrelsen är 
beslutsberättigad om minst 5 ledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut via 
majoritetsbeslut. Vid lika röstetal i styrelsen får lottning avgöra beslutet. 
 
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt personalansvarig väljs på 
två (2) år vid årsmöte. Ordförande och sekreterare skall väljas på samma period, 
vice ordförande och kassör skall väljas växelvis så överlappning sker. 
Endast ordförande och ledamöterna i styrelsen har rösträtt i styrelsen. 

§11. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser. 

§12. Revisorer 
Föreningen skall ha två ordinarie revisorer samt en revisorsuppleant. Bägge 
utses vid ordinarie årsstämma. Revisorer/suppleant utses på två (2) år. 

§13. Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 01-01 till 12-31. 

§14. Årsredovisning 
För varje räkenskapsår skall årsredovisning avges. Denna består av 
resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Dessa upprättas och 
undertecknas av styrelsen och skall senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma, överlämnas till föreningens revisorer. 

§15. Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. 
 
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
3. Val av justeringsman och tillika rösträknare 
4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
5. Justering av röstlängd 
6. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande 
7. Fastställande av resultat och balansräkning 
8. Beslut om dispositioner med anledning av årets vinst eller förlust enligt 
fastställd balansräkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen. 
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10. Fråga om arvode för styrelse och revisorer 
11. Beslut om budget 
12. Årsavgift 
13. Barnomsorgsavgift 
14. Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
15. Val av revisor och revisorsuppleanter. 
16. Övriga frågor. 
 
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen 
anmälas till styrelsen senast en månad före årsmötet.  

§16. Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål 
föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då man 
finner nödvändigt. 
 
Extra föreningsstämma skall även utlysas då det för uppgivet ändamål påfordrats 
av revisor. Begäran om extra föreningsstämma lämnas till styrelsen som svarar 
för kallelse. 
 
Extra föreningsstämma skall även utlysas då minst en tiondel av medlemmarna 
så kräver. 
 
På extra föreningsstämma skall, utöver ärenden enligt punkt 1-5 i §15 ovan, 
endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i 
kallelsen till stämman. 

§17. Kallelse till föreningsstämma 
Kallelse till stämma sker via brev samt anslås på föreningens anslagstavla i 
föreningens verksamhet. 
 
I enlighet med stadgarna kallas medlemmarna tidigast fyra (4) veckor och senast 
två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka före extra 
stämma. 

§18. Rösträtt 
Vid föreningsstämma har varje medlem som har barn i verksamheten en röst. 
Vid komplicerade familjebilder: innan medlemskap ska familjebilden definieras. 
Har flera medlemmar gemensamt vårdnaden om barn har man dock en röst 
tillsammans, dvs. en röst per helsyskongrupp alternativt en röst per familj vid 
halvsyskongrupp. 
 
Medlem får utöva sin röst genom ombud. Ombudet ska förete en skriftlig 
daterad fullmakt ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make, sambo eller 
närstående som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ingen får 
såsom ombud företräda mer än en medlem.  
 
Medlem får inte själv eller genom ombud rösta i frågor som gäller dennes 
befrielse från ansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen. 
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Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åliggande mot 
föreningen enligt dessa stadgar. 

§19. Valberedning 
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant 
ska förberedas av en valberedning. Valberedningen utses vid ordinarie 
föreningsstämma och ska bestå av två (2) medlemmar. 

§20. Styrelsens ansvar 
Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman 
Styrelsen har ansvar för att 
- Budget upprättas och följs 
- föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse 
- föreningens löpande skötsel har tillfredsställande organisation 
- att personal- och anläggningsfrågor handläggs på bästa sätt enligt gällande lag 
och avtal. 
 
Styrelsens arbete regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning kallad 
”Styrelsens Arbetsordning”. Frågor av principiell art, eller av stor ekonomisk 
betydelse för medlemmarna ska alltid hänskjutas till föreningsstämman för 
avgörande. 

§21. Uppsägning 
Uppsägning för en plats skall ske skriftligen två (2) månader till styrelsen före 
utträde. Uppsägningen räknas från och med nästkommande månadsskifte. 
 
Under uppsägningstiden behåller medlemmar sina rättigheter och skyldigheter 
gentemot föreningen. Förskoleavgift skall erläggas under uppsägningstiden, 
även i de fall förskolans tjänster inte utnyttjas. 
 
Styrelsen äger rätt att förkorta uppsägningstiden om särskilda skäl föreligger. 

§22. Utträde ur föreningen 
Begäran om utträde ska göras skriftligen till styrelsen som kan bevilja det vid 
nästa styrelsemöte. 

§23. Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen 
eller motarbetar dess intresse eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten 
medlem äger rätt att hänskjuta fråga om uteslutning inom en månad från det att 
meddelandet om uteslutning avsänts till medlem till extrainkallat föreningsmöte.  

§24. Överskottsfördelning  
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska sedan avsättning till 
reservfond skett med 5 % enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, 
fonderas eller vinståterbäring till medlemmarna. Dock ska målsättningen vara att 
ekonomin ska vara styrd så att det alltid ska finnas en buffert på ekonomin så 
verksamheten kan drivas under uppsägningstiden, 6 månader enligt avtalet och 
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att det finns en buffert på ekonomin motsvarande årlig kommunal elevpeng för 
tre (3) förskolebarn. (Under 2006 motsvarar detta ca 250 000 kr). Detta får dock 
ej ske på bekostnad på verksamheten.  

§25. Upplösning 
Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar, där annat ej följer av lag 
om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar delas lika mellan 
medlemmar. 
 
Upplösningen av föreningen beslutas endera med beslut av minst två tredjedelars 
(2/3) majoritet av de röstberättigade medlemmar på två föreningsstämmor i rad 
varav den ena är ordinarie eller så som beskrivs i lag om ekonomiska föreningar. 

§26. Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska 
föreningar. 


