
Stadgar för Ekonomisk förening Föräldrakooperativet Bulten  
Org.nr 716405-6876 

 
Antagna vid möte för bildande av föreningen den 28 april 1993. Modifierade vid ordinarie föreningsstämma den 26 nov 

2002, 20 maj 2003, 13 nov 2003. Modifierade vid extra stämma den 12 dec 2022. 
 

 

1. Firma 

Föreningens firma är Ekonomisk förening föräldrakooperativet Bulten. 

 

2. Ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

driva ett föräldrakooperativt fritidshem för medlemmarnas barn. Föreningen ska verka 

för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och fritidsmiljö som ett 

komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet 

och varaktiga relationer. 

 

För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. 

Fritidshemmets föreståndare ska i anställningsvillkoren och tjänstebeskrivning ges 

uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. 

 

Fritidshemmet ska i övrigt uppfylla de krav Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, 

kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på 

verksamheten. 

 

3. Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Hägersten, Stockholms kommun. 

 

4. Medlemskap 

Föreningens verksamhet är öppen för alla barn som ska erbjudas fritidshem enligt 

Stockholms stads riktlinjer för fristående fritidshem. 

 

Om det finns fler sökande barn än platser genomförs ett urval enligt följande 

turordningsregler: 

 

Till medlem antas i första hand vårdnadshavare till barn vars skola ligger närmast 

fritidshemmet (närhetsprincip). Till medlem antas i andra hand vårdnadshavare till 

barn vars syskon redan är antagna (syskonförtur). Till medlem antas i tredje hand 

vårdnadshavare till barn som stått längst i kö (ansökningstid). 

 

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser. 

 

5. Medlems åliggande 

Medlemmen är skyldig att betala stadgeenliga avgifter samt även i övrigt följa 

föreningens stadgar och beslut. 

 

Medlemmar uppmuntras att, i den omfattning föreningsstämman beslutar, delta i 

frivilliga aktiviteter som främjar föreningen, såsom: 

- städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö 

- planering av verksamheten 

- inköp av utrustning 
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- medverkan i gemensamma aktiviteter  

- deltagande i jourschemat i händelse av personalbortfall, vilket alltid förutsätter 

att minst en personal finns på plats. 

 

 Baserat på föreningsstämmans beslut åligger det styrelsen att ge närmare anvisningar 

 om hur dessa frivilliga aktiviteter ska fullgöras. I det sammanhanget ska även  

 föreståndarens och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska  

 verksamheten beaktas.  

 

6. Insatsskyldighet 
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 1 krona. Insatsen erläggs vid 

erhållande om medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska 

föreningar så särskilt stadgar. 

 

7. Fritidshemsavgift 
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna erlägga fritidshemsavgift. 

Fritidshemsavgift beräknas per barn. Föreningen följer Stockholms stads modell och 

nivå för avgift för fritidshem. 

 

8. Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller 

motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem 

äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till 

styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till 

medlemmen. 

 

9. Medlemskapets upphörande 

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad 

efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Detta gäller inte i de 

fall som regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.   

 

10. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med högst fem suppleanter. 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämma för tiden till dess 

ordinarie föreningsstämma hålls påföljande räkenskapsår. 

 

11. Revisorer 

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer samt 0 till 2 

revisorssuppleanter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande 

räkenskapsår. 

 

12. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av två av styrelsens ledamöter och av den eller de som 

styrelsen utser till särskilda firmatecknare. 

 

13. Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 01-01 till 12-31. 

 

14. Årsredovisning 
Styrelsen ska senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna 
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årsredovisningshandlingarna. 

 

15. Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie 

föreningsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

  

 1.   Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

 2.   Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

 3.   Justering av röstlängd 

 4.   Val av justeringsman/män 

 5.   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

 6.   Godkännande av dagordning 

 7   Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse 

 8.   Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i 

       anledning av årets vinst eller förlust 

 9.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 

 10.   Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 

 11. Budget 

 12. Medlemsavgift 

 13. Fritidshemsavgift 

 14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

 16. Val av valberedning 

 17. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman. 

 

Vid stämma (ordinarie och extrastämma) ges 1 röst per syskongrupp till 

medlem/medlemmarna. För tydlighet innebär det att totalt 1 röst ges oavsett hur 

många barn det är i syskongruppen och oavsett hur många som är vårdnadshavare för 

syskongruppen. 

 

16. Kallelse till föreningsstämma m m. 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per brev eller e-post. Kallelsen ska vara 

utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie/extra stämma. 

Även andra meddelanden än kallelse till stämman bringas till medlemmarnas 

kännedom skriftligen. 

 

Då kallelse utgått till stämman ska styrelsen omedelbart genom brev underrätta 

revisorerna därom. 

 

17. Vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning 

till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller 

fonderas. 

 

18. Ändring av stadgarna 
Ändring av stadgar kan tas på en (1) stämma om två tredjedelar av samtliga 

röstberättigade medlemmar röstar för. Ändring av stadgar kan också ske på två på 

varandra följande stämmor med enkelt beslut på första stämman och två tredjedels 

majoritet på andra stämman. I vissa fall krävs högre majoritet enligt lagen om 
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ekonomiska föreningar. 

 

19. Upplösning 
Föreningen kan upplösas om så beslutas med tre fjärdedels majoritet vid två på 

varandra följande ordinarie årsmöten.  

 

Vid föreningens upplösning ska, där ej annat följer av lagen om ekonomiska 

föreningar, föreningens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. 

 

 

 

 


