STADGAR FÖR FÖRENINGEN JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA
Antagna 2020-04-27

§ 1 Ändamål
Föreningen Jakobsbergs folkhögskola har till ändamål att i Järfälla upprätthålla en
folkhögskola för allmän medborgerlig bildning.
§ 2 Föreningens firma och säte
Föreningens firma är Föreningen Jakobsbergs folkhögskola. Föreningens styrelse har sitt
säte i Järfälla kommun.
§ 3 Medlemskap, medlemsförteckning och medlemsavgift
1. Till medlem i föreningen får endast föreslås den som stödjer föreningens ändamål
och som därtill stödjer den verksamhet som föreningen upprätthåller vid
Jakobsbergs folkhögskola.
2. Medlemskap i föreningen erhålls efter godkännande av styrelsen.
3. Organisation som vill stödja eller samarbeta med folkhögskolan kan bli medlem
efter beslut i styrelsen.
4. Medlemsförteckning ska innehålla uppgift om
— Varje medlems namn och adress.
— Tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen.
— Erlagd avgift för ständigt medlemskap.
5. Medlem som motarbetar eller skadar föreningens eller skolans syfte kan uteslutas
av styrelsen. Före ett sådant beslut ska medlemmens underrättas och ges tillfälle
att yttra sig.
6. Medlemsavgift beslutas av årsmötet. Ständigt medlemskap kan erhållas mot en
avgift som uppgår till 10 gånger den av årsmötet beslutad medlemsavgift.
7. Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast den 1.4 året efter kalenderåret som
avgiften avser, stryks ur medlemsförteckningen.
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§ 4 Föreningens organ
Föreningens organ är
— Årsmötet och föreningsmötet
— Styrelsen
— Revisorerna
Vid styrelsens, årsmötets och föreningsmötets beslut blir giltigt om flertalet av de röstande
röstar för förslaget, enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är ordförande för mötet
utslagsröst.
§ 5 Årsmöte – föreningsmöte
Årsmötet äger rum i Järfälla senast i maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse utsänds efter styrelsens beslut senast två veckor före mötet och anger de ärenden
som ska avhandlas. Kallelse sänds med e-post, per brev för dem som inte har tillgång till
internet och anslås på skolans hemsida.
Föreningsmöte, utöver årsmötet, ska hållas minst en gång per år för behandling av aktuella
frågor.
Särskilt föreningsmöte för angivet ändamål hålls då styrelsen, revisorerna eller minst en
tredjedel av föreningens medlemmar begär detta. Kallelse till medlemmarna utsänds
senast två veckor före mötet. Endast frågor som upptagits i kallelsen behandlas vid mötet.
Föredragningslista vid årsmötet ska uppta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Årsmötet öppnas.
Godkännande av röstlängd.
Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för årsmötet.
Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
Styrelsens förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelse.
Fastställande av resultat – och balansräkning.
Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av arvode för styrelsen och revisorerna.
Val till styrelsen.
Val av två revisorer, varav en auktoriserad, samt en ersättare.
Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en ordförande.
Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Behandling av motioner.
Aktuella frågor för verksamheten.
Mötet avslutas.
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Rösträtt vid årsmötet och föreningsmöten har närvarande medlem som senast
den 1 april och för tiden från den 1 januari till den 31 december föregående år erlagt
fastställd medlemsavgift.
§ 6 Tid för motioner
Motioner till årsmötet avges skriftligt till styrelsen senast den 25 februari.
§ 7 Styrelsen
Föreningens styrelse, som bör vara allsidigt sammansatt, utses av årsmötet och ska bestå av
ordförande samt lägst 6 och högst 10 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på tre år med
växelvis avgång. Omval är tillåtet. Kompletteringsval kan ske på föreningsmöte.
Årsmötet väljer ordförande. Styrelsens väljer inom sig vice ordförande. Styrelsen kan utse
ett presidium.
En personalrepresentant och en studeranderepresentant med yttranderätt adjungeras till
styrelsen.
Föreningens styrelse är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Det åligger styrelsen:
— att leda, styra och kontrollera skolans verksamhet, ekonomiska förvaltning
och utöva arbetsgivaransvaret.
— att anställa rektor.
— att svara för föreningens och folkhögskolans angelägenheter och förbereda
föreningsmöten och årsmöte.
— att fastställa styrdokument för Jakobsbergs folkhögskola.
— att ansvara för folkhögskolans utveckling.
— att i övrigt själv besluta om sina arbetsformer.

§ 8 Revisorerna
Årsmötet utser varje år två revisorer samt högst två suppleanter. Till revisor kan utses ett
registrerat revisionsföretag eller en auktoriserad eller godkänd revisor.
§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utsett till firmatecknare,
minst två i förening.
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§11 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av tre personer varav en utses som
sammankallande. Valberedningen ska till årsmötet lämna förslag till arvode för styrelsen
och revisor förutom auktoriserad/godkänd revisor.
§ 12 Meddelande – föreningsinformation
Andra meddelanden till medlemmar än kallelse till årsmöte och föreningsmöte ska skickas
med brev eller via e-post och anslås på föreningens hemsida.
§ 13 Beslut om stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs att beslut fattas på två föreningsmöten, varav ett årsmöte.
Minst två månader ska ha gått mellan besluten. Vid det sista mötet måste beslutet biträdas
av minst två tredjedelar för att vara giltigt.
§ 14 Frågor vid ändring av huvudmannaskap, likvidation, upplösning
Frågor om föreningen ska uppgå i annan juridisk person genom fusion, om föreningen ska
upplösas, eller träda i likvidation ska beslut fattas på samma sätt som gäller beslut om
stadgeändring.
§ 15 Tillgångar vid upplösning
Skulle föreningen i framtiden upplösas eller inte anse sig i stånd att fortsätta att driva
skolan, skall en nämnd på sex personer, utsedda av föreningen, bestämma hur föreningens
tillgångar skall användas för ändamål som liknar föreningens syfte. Beslut om föreningens
upplösning är dock inte giltigt, om det inte fattats av två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett årsmöte. Minst två månader måste ha gått mellan besluten. Vid
det sista sammanträdet måste beslutet biträdas av minst två tredjedelar för att vara giltigt.

