
Förslag till ändring av stadgar §2+§4+§10 

2. Medlemskap, finansiering och kostnader 
Medlemskap tillkommer alla föräldrar som genom sina barn har anknytning till 
Sturebyskolan. 
För det fall medlemsavgift skall uttagas beslutas detta av årsmötet. Vid konstituerande 
stämma den 6 oktober 1999 beslutades att ingen medlemsavgift skall uttagas för läsåret 
1999/2000. Verksamheten skall i möjligaste mån finansieras genom föreningsaktiviteter, 
såsom t ex anordnande av julbasar vid skolan. 

Verksamheten skall i möjligaste mån finansieras genom avgifter från föreningsaktiviteter, 
som t ex julmarknad eller cykeldag vid skolan. Respektive aktivitets avgift till föreningen 
beslutas av årsmötet. Om föreningen istället ska finansieras via medlemsavgift beslutas 
detta av Årsmötet 

Avgifter ska täcka kostnader för tex Hemsida, kommunikationsmaterial, medlemskap i 
relevanta föreningar som t ex Föräldraalliansen i Stockholm. Eventuella överskott 
balanseras i ny räkning för att tas i anspråk vid periodiska eller tillfälliga kostnadsökningar 
och investeringar, t ex upptryckning av nya broschyrer.  

Föreningens styrelse kan, efter godkännande av ordinarie föreningsmöte, och om den 
ekonomiska situationen så tillåter fatta beslut om bidrag till investeringar i 
föreningsaktiveters långsiktiga främjande (t ex ljusslingor till julmarknaden) 

4. Agendapunkter på årsmöte 

Vid årsmöte skall förekomma 
1.       Val av 

a.       Mötesordförande 
b.      Sekreterare 
c.       Två protokolljusterare, tillika rösträknare 

2.       Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
3.       Godkännande av dagordning 
4.      Föredragning av 

a.       Styrelsens verksamhetsberättelse 
b.      Revisorns berättelse 

5.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6.      Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan 
7.     Fastställande av eventuell årsavgift och budget 
8.     Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse och val av: 

a.       Styrelsens ordförande för 1 år (maximalt två år) 
b.      Kassör f för 1 år (maximalt två år) 
c.       Ledamöter i Förvaltningsråd 2 stycken, för 1 år (maximalt två år) 
d.      Suppleanter till ledamöter i Förvaltningsråd tillika representanter för 
föräldraforum i andra organisationer såsom skolråd och 
dylikt, 2 stycken, för 1 år (maximalt två år) 
e.        Revisor och suppleant för denne för 1 år(maximalt två år) 
f.       Valberedning för 1 år (maximalt två år) 
g.      Övriga ledamöter (maximalt två år) 

9.      Övriga anmälda frågor 
10.    Mötets avslutande 

10. Firmans tecknande  
Föreningen tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening


