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Stadgar för Föräldrakooperativet daghemmet Björkdungens ekonomiska 

förening 

 

Paragraf 1 Föreningens firma 

Föreningens firma är Föräldrakooperativet Förskolan Björkdungen ek. för. Styrelsens 

säte är Bohus-Björkö i Öckerö kommun. 

Paragraf 2 Föreningens syfte och ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

på Björkö i Öckerö kommun bedriva förskoleverksamhet för medlemmarnas barn, från 

1-6 år, som ej börjat skolan. 

Paragraf 3 Medlemskap 

Medlemmar i föreningen är vårdnadshavare till de barn som är inskrivna i förskolan. 

Har ett barn mer än en vårdnadshavare utgör dessa tillsammans en medlem, och 

bestämmer mellan sig, från gång till gång, vem som företräder familjen vid 

föreningsstämma. Nya medlemmar antages av styrelsen från den interna kön.  

Syskon till barn i förskolan har förtur till vakanta platser efter födelsedata enligt aktuell 

kö, men hänsyn tages till barngruppens sammansättning. Barn som har plats i förskolan 

har rätt att behålla denna under föräldraledighet i samband med syskons födelse, 

under förutsättning att platsen utnyttjas i enlighet med paragraf 2.   

Styrelsen skall ansvara för att medlemsförteckning förs i enlighet med 3 kap, 6§ i lag 

1987:667 om ekonomiska föreningar. Medlemsförteckningen skall uppföras och 

sparas elektroniskt. 

Föreningen skall ej anta investerande medlemmar. 

Paragraf 4 Utträde 

Utträde ur föreningen skall anmälas till föreningen tre månader före medlemskapets 

upphörande. Vid utträde ur föreningen återgår tilldelad plats föreningen. Begäran om 

utträde skall vara skriftlig. 

 

Paragraf 5 Uteslutning 

Medlem som inte fullföljer sina åliggande gentemot föreningen eller eljest uppsåtligen 

skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen. I sådant 

fall förlorar man även sin barnomsorgsplats.  
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Paragraf 6 Verksamhetens omfattning och kvalitet 

 Föreningens verksamhet bedrivs i en avdelning för förskoleverksamhet. 

Verksamheten skall utgå från de mål och riktlinjer som gäller för 

förskoleverksamheten i kommunen samt stå i överensstämmelse med gällande 

lagstiftning  

Verksamheten skall vidare syfta till en omsorg och uppfostran byggd på demokrati, 

solidaritet, jämlikhet, hänsyn och respekt såväl som självbestämmande och integritet.   

 

Paragraf 7 Insatser, barnomsorgsavgifter och andra egeninsatser 

Varje medlem skall delta med en insats om maximalt femhundra kronor som skall 

betalas kontant vid inträde. Föreningen är skyldig att återlösa insatsen vid utträde ur 

föreningen, enligt paragraf 4. Insatsen kan inte överlåtas vid utträde ur föreningen.  

För varje inskrivet barn betalas de avgifter och andra utdebiteringar om vilka styrelsen 

beslutar. Barnomsorgsavgiften erlägges månadsvis på det sätt styrelsen bestämmer 

och får årligen uppgå till max 3/5 av gällande prisbasbelopp. Andra utdebiteringar får 

uppgå till högst 1000 kronor per år och barn.   

Varje vårdnadshavare till barn i förskolan deltar i verksamheten genom eget arbete på 

det sätt som styrelsen bestämmer. Arbetsinsatsen förutsätts omfatta minst två 

arbetsdagar per år och vårdnadshavare.   

  Beslut om väsentlig utökning av arbetsinsatser fattas av föreningsstämman.  

Att ha fler än ett barn inskrivet i förskolan medför ej ökning av förväntad arbetsinsats. 

Paragraf 8 Föreningens intäkter och kapitalbindning 

Föreningens intäkter utgörs i huvudsak av barnomsorgsavgifter samt bidrag från stat 

och kommun. Föreningen kan även ta emot donationer och andra bidrag samt uppta 

förlagsinsatser i enlighet med lag 1987:667 om ekonomiska föreningar.  

Årets vinst skall balanseras i ny räkning. 

Kapital som tillförts föreningen kan inte senare återföras till överlåtaren utan skall 

användas för föreningens ändamål. Undantag från denna bestämmelse gäller endast 

förlagsinsatser, stämmobeslut om återbäring eller i det fall föreningen upplöses. 

Föreningens kapital placeras på så sätt styrelsen beslutar. 
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Paragraf 9 Budget och avgifter 

Styrelsen ska föreslå budget och storlek på barnomsorgsavgifter för kommande 

verksamhetsår till föreningsstämman, som tar beslut om dessa. 

Paragraf 10 Styrelse och ledning 

Styrelsen skall bestå av fem till sju ledamöter. Ledamöter väljs av föreningsstämman 

för en tid om två år, där hälften av ledamöterna väljs in udda år och hälften jämna år. 

Föreningsstämman utser årligen utifrån valda ledamöter ordförande, vice ordförande, 

sekreterare, kassör, samt ytterligare poster vid behov. 

Styrelsen sammanträder när så erfordras eller när styrelseledamot begär det. 

Styrelsen är beslutsför om ordförande eller vice ordförande jämte ytterligare minst två 

ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande och minst två av dem är ense om 

beslutet. Är fler än tre ledamöter närvarande gäller vid lika röstetal den mening som 

biträdes av ordförande. 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Protokollet justeras av ordförande samt 

ytterligare en ledamot. 

Styrelsen utser förskolechef för verksamheten samt anställer erforderlig personal. 

Paragraf 11 Firmatecknare 

 Föreningens firma tecknas av den eller de som föreningsstämman utser. 

 

Paragraf 12 Räkenskapsår 

 Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

Paragraf 13 Revisorer 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer 

föreningens stämma för tiden fram till och med nästkommande ordinarie 

föreningsstämma en till två revisorer.  

Föreningen är villig att när kommunens revisorer så påfordrar överlämna föreningens 

räkenskaper för granskning.  

Styrelsen skall senast sex veckor innan årsstämman överlämna 

redovisningshandlingarna till revisorn/revisorerna. Revisorn/revisorerna skall efter 

verkställd revision avge undertecknad revisionsberättelse med uttalande om 

ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor 

före årsstämman. Över berättelsen får styrelsen avge skriftlig förklaring. 
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Paragraf 14 Kallelser 

Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag på förskolans avdelning samt genom 

personlig kallelse via e-post. Finns medlemmar som efter förfrågan ej lämnat sitt 

samtycke till att bli kallade elektroniskt skall dessa kallas i brev. Kallelse skall till 

ordinarie föreningsstämma utsändas två veckor före stämman, till extra stämma en 

vecka före. Andra meddelanden än kallelse till stämma delges medlemmarna på 

samma sätt. 

 

Paragraf 15 Föreningsstämma  

Ordinarie föreningsstämma äger rum före utgången av maj månad. Vid ordinarie 

föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Upprättande av förteckning över närvarande  
2. medlemmar (röstlängd).  
3. Fråga om stämma utlysts i behörig ordning.  
4. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för                      

stämman. 
5. Styrelsens årsredovisning.  
6. Revisorernas berättelse.  
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
9. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.  
10. Fråga om fastställande av budget.  
11. Fastställande av medlemsavgift och förskoleavgift. 
12. Beslut om arvode åt styrelse och revisorer.  
13. Val av styrelse och styrelseposter. 
14. Val av firmatecknare. 
15. Val av revisor(er).  
16. Val av valberedning. 
17. Av styrelsen hänskjutna ärenden.  
18. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden.  

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Finns fler än en vårdnadshavare 

bestäms vem bland dessa som utövar rösträtten enligt paragraf 3.  

Medlem som önskar få ärende behandlat vid föreningsstämman skall skriftligen till 

styrelsen anmäla detta senast fyra veckor före planerat datum för stämman.  

Omröstning sker öppet. Val sker slutet om någon medlem så begär. Vid lika röstetal i 

fråga om val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i övrigt har ordförande 

utslagsröst utom i ärenden enligt 7 kap 14 och 15 paragrafen, 11 kap 1 paragrafen 

samt 12 kap 4 paragrafen i lag 1987:667 om ekonomiska föreningar.   
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Paragraf 16 Rådgivande föräldramöte 

Styrelsen skall sammankalla rådgivande föräldramöten så ofta som det anses påkallat, 

dock minst två gånger årligen. Rådgivande föräldramöte, till vilken förskolechefen och 

personalen skall inbjudas, har till uppgift att vara ett rådgivande diskussionsforum 

under tiden mellan föreningsstämmorna rörande föreningens verksamhet. Rådgivande 

föräldramöte kan lämna synpunkter och förslag som underlag för styrelsens beslut i 

olika frågor om verksamheten. Sådant föräldramöte kan vidare utgöra forum för 

styrelsens information till medlemmarna om föreningens angelägenheter.  

Paragraf 17 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på ordinarie eller extrainsatt 

föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstande biträtt ändringen. 

Paragraf 18 Upplösning 

Om föreningen upplöses skall de behållna tillgångarna tilldelas en stiftelse förvaltad av 

kommunen och avkastningen användas för främjande av kooperativ utveckling och 

utbildning på barnomsorgsområdet. 

 

Bohus-Björkö 2017-03-16 
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