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Stadgar för Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör 
ekonomiska förening antagna vid föreningsstämma den 13 april 2005.  
 
§ 1.  
Namn  
Föreningens namn är Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. För.  
 
§2.  
Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Höör. 
  
§3.  
Ändamål  
Föreningen har till ändamål att bedriv Montessoripedagogik i form av heltidsförskola, 
grundskola och fritidsverksamhet, samt verka för Montessoripedagogikens utbredning i Sverige 
och att informera om Montessoripedagogiken.  
 
§4.  
Medlemskap  
Medlemmar i föreningen är personal samt föräldrar till de barn som är inskrivna i förskolan, 
grundskolan och fritidshemmet. Även andra intresserade kan erhålla medlemskap. Vid 
medlemskap erfordras att den som söker medlemskap godkänner och följer föreningens stadgar. 
Varje medlem, dvs den som i tid har erlagt medlemsavgift, innehar en röst vid stämman. Utträde 
ur föreningen skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad innan utträde sker.  
 
§5.  
Medlemskap i Svenska Montessoriförbundet  
Föreningen är medlem i Svenska Montessoriförbundet.  
 
§6.  
Verksamhetens omfattning samt rekrytering av barn  
Verksamheten omfattar förskola, grundskola årskurs F-6 samt fritidshem. Rekrytering sker 
genom den egna kön. Barn som går i Kubelidens Montessoriförskola eller skola samt syskon till 
dessa barn äger företräde till fortsatt plats i verksamheten.  
 
§ 7.  
Montessoriförskolans och fritidshemmets öppettider  
Skolans ledning beslutar om verksamhetens öppettider. 
  
§8.  
Finansiering av verksamheten  
Verksamheten finansieras av kommunala bidrag samt föräldraavgifter. Föräldraavgiften utgörs 
av en månadsavgift grundad på kommunal barnomsorgstaxa.  
 
§ 9.  
Styrelse  
Föreningens styrelse består av ordförande och sekreterare samt ytterligare tre till fem ledamöter 
och två suppleanter. Personalens representanter får högst utgöra hälften av styrelsen, dock ska 
personalen representeras av minst två ledamöter. Vid varje årsstämma väljs ordförande, för ett 
år, hälften av de resterande ledamöterna för perioder om två år. Dessutom väljs två 
styrelsesuppleanter på ett år.  
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Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och vid behov. Styrelsen är beslutsför då minst 
7/10 av ledamöterna är närvarande.  
 
§10.  
Styrelsens konstituering  
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.  
 
§11.  
Val av ordförande  
Ordföranden utses av föreningsstämman.  
 
§12.  
Firmateckning  
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens medlemmar tillsammans, av den eller dem 
styrelsen därtill utser.  
 
§ 13.  
Medlemsavgift  
Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift till ett belopp som beslutas av 
styrelsen. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.  
 
§ 14.  
Uteslutning  
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas, dock behåller barnen sin: plats trots att 
målsmännen mister sitt medlemskap i föreningen.  
 
§15.  
Revision och räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår är 1januari -31 december. Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda 
senast tre veckor före föreningsstämman. Revisionen skall vara avslutat och berättelsen avgiven 
senast en vecka före föreningsstämman.  
 
§16.  
Revisorer  
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor och en revisorsuppleant ft5r tiden 
intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.  
 
§17.  
Vinstfördelning  
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och / eller fonderas.  
 
§ 18.  
Föreningsstämma  
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsstämma under mars eller april månad. Extra 
föreningsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna så önskar eller då minst tio procent av 
föreningens medlemmar till styrelsen inlämnar skriftlig anhållan med angivande av ärende som 
önskas behandlat.  
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Vid föreningsmöte har varje medlem som i tid erlagt avgiften en röst. Rösträtt får ej utövas 
genom ombud men väl av make, maka eller sammanboende. All omröstning skall vara öppen 
men val skall, om medlem så begär, ske genom sluten omröstning. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.  
 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före 
samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Även 
andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen.  
 
§19.  
Ärenden vid ordinarie föreningsstämma  
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:  
 

1. Val av mötesordförande  
2. Val av mötessekreterare  
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.  
4. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.  
5. Föredragande av styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning avseende 

föregående verksamhetsår.  
6. Föredragning av revisionsberättelse.  
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkning samt beslut i anledning 

av årets vinst eller förlust. - 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  
9. Val av:  

a) ordförande  
b) övriga styrelseledamöter enligt § 9  
c) revisor samt revisorsuppleant  
d) valberedning  

10. Övriga frågor  
 
§ 20  
Motionsrätt  
Föreningsmedlem som önskar visst ärende upptaget på föreningens årsstämma skall därom göra 
skriftlig anmälan till ordförande minst två veckor före ordinarie stämma och minst en vecka före 
extra stämma.  
 
§21  
Stadgeändring  
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två på varandra följande stämmor varav 
minst en skall vara ordinarie föreningsstämma.  
 
§ 22  
Upplösningen av föreningen  
Föreningen beslutar om upplösning vid två på varandra följande stämmor varav minst en skall 
vara ordinarie föreningsstämma, som tillika bestämmer om disposition av föreningens egendom. 
Vid upplösning skall där ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar föreningens 
behållna tillgångar delas mellan medlemmarna eller styrelseledamöterna. Detta beslutar den 
ordinarie föreningsstämman.  
 


