
STADGAR    

Stadgar för Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan 

1 §  Firma 

Föreningens firma är "Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan". 

2 §  Medlem 

Medlem i föreningen är varje legal ställföreträdare för elev i verksamheten. Medlemskap i föreningen är ej förenat 
med någon särskild avgift eller annan förpliktelse av ekonomisk art. 

3 §  Ändamål 

Föreningen är en ideell förening med ändamål att främja verksamheten vid Lillgårdsskolan i Linköping. 
Föreningsmedlemmarnas uppgift är vidare att på ordinarie föreningsstämma utse erforderliga styrelseledamöter 
och revisorer i Stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping och dess dotterbolag Lillgårdsskolan i Linköping AB. 

4 §  Styrelse 

Föräldraföreningen leds av en styrelse som består av två föräldrarepresentanter (en ordinarie och en suppleant) 
från förskolan och från varje skolklass. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och eventuella andra 
funktionärer. Föräldraföreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet 
ledamöter så begär. 

Föreningen kan stödja verksamheten vid Lillgårdsskolan genom att aktivt arbeta för att öka den allmänna trivseln. 
Detta kan eventuellt ske genom särskilt inrättade arbetsutskott. All stödjande verksamhet måste ske i samråd 
med och godkännas av skolchefen. 

5 §  Årsmöte 

Föreningen skall årligen före den 30 november hålla ordinarie årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske 
minst 14 dagar i förväg. Vid varje årsmöte skall förekomma: 

1. Val av mötesordförande. 
2. Val av protokollförare. 
3. Upprättande och justering av röstlängd. 
4. Val av två justeringsmän. 
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
6. Styrelsernas och revisorernas berättelser för Stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping (Stiftelsen) och 

Lillgårdsskolan i Linköping AB (Bolaget). 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för Stiftelsen och Bolaget. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna i Stiftelsen och Bolaget. 
9. Val av styrelseledamöter för Stiftelsen och Bolaget. 
10. Val av revisorer i Stiftelsen och Bolaget. 
11. Val av valberedning för val av styrelse och revisorer i Stiftelsen och Bolaget. 
12. Framläggande av verksamhetsberättelse från Föräldraföreningen. 
13. Anmälan av utsedda ledamöter i Föräldraföreningens styrelse. 
14. Övriga ärenden. 

Om något övrigt ärende skall behandlas enligt punkt 14 skall ärendet anges i kallelsen. 

 

 



6 §  Extra föreningsmöte 

Extra föreningsmöte kan hållas då föreningens styrelse eller styrelsen för Stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping 
finner så påkallat, eller då minst 10 medlemmar skriftligen hos föreningens styrelse begär det. I sistnämnda fall 
skall extra föreningsmöte hållas inom en månad efter det att begäran inkommit till föreningens styrelse. Om 
begäran om extra föreningsmöte inkommer under sommarlovet kan styrelsen besluta att avvakta med det extra 
föreningsmötet till slutet av augusti månad. 

7 §  Räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår är den 1 juli - 30 juni. 

8 §  Rösträtt 

På årsmötet har varje medlem en röst. Fullmaktsröstning får ej ske. Omröstning sker öppet såvida icke någon 
medlem begär röstning med slutna sedlar. Beslut fattas genom enkel röstövervikt om ej annat anges i dessa 
stadgar eller stadgarna för Stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder utom vid personval då lotten skiljer. 

9 §  Ändring av stadgar 

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av ordinarie årsmöte under förutsättning att minst 2/3 av närvarande 
medlemmar varit eniga om ändringen. Upphör Stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping skall även denna förening 
upphöra. 
 


