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§ 1 Firma
Föreningens firma är I Ur och Skur Solstrålen, ekonomisk förening.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn.
Föreningen skall verka för en kvalitativ barngruppsverksamhet och en förskolemiljö som stimulerar
barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Föreningens särskilda pedagogiska mål är att utveckla barnens känsla och respekt för natur, att
introducera en miljömedveten livsstil, samt att ge barnen vana att röra sig i skog och mark.
För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolechefen skall i
anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.
Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav som skolverk, kommunala organ och andra myndigheter
ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
§ 3 Styrelsens sate
Styrelsen har sitt säte i Dalby, Lunds kommun.
§ 4 Antagning
Antagning (nyinskrivning) av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. Ansökan
prövas av styrelsen i samråd med förskolechefen och övrig anställd personal.
I den mån villkoren för förskolans anslutning eller särskilda avtal med kommunen inte föreskriver
annat, skall plats i föreningens förskola företrädesvis tilldelas:
1. Syskon till barn som har plats. Turordning gäller så att äldsta barnet kommer först.
2. Barn som till ålder och kön motsvarar de önskemål och förutsättningar en bra och fungerande
barngrupp, samt förskolans pedagogiska och ekonomiska planering ställer.
Antagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom
ekonomisk eller annan stödåtgärd.
Tilldelad plats får endast utnyttjas om den sökande (vårdnadshavare) är eller antas till medlem i
föreningen. Har denne inte ansökt om medlemskap eller vägras han/hon medlemskap, faller beslutet
om antagning.
För utnyttjad plats vid föreningens förskola skall erläggas förskoleavgift i enlighet med vad som
föreskrivs i § 7.
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§ 5 Medlems inträde
Till medlem antas vårdnadshavare till barn som enligt styrelsens eller föreningsstämmans beslut om
antagning tilldelats plats i föreningens förskola, om sökanden förväntas följa föreningens stadgar och
beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Beslut om inträde fattas av styrelsen
och kan överklagas hos föreningsstämman.
§ 6 Medlems åligganden
Det åligger medlem att utan ersättning deltaga i arbetet på förskolan regelbundet enligt gällande
schema. På ordinarie föreningsstämma beslutas om hur denna skyldighet skall fullgöras. Därvid skall
föreståndarens ansvar för den pedagogiska verksamheten beaktas. Medlem är vidare skuldig att
betala stadgeenliga och ordinarie föreningsstämma fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt
följa föreningens stadgar och beslut.
§ 7 Insats och avgifter
Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kronor. Insatsen erläggs vid
erhållande av medlemskap. Insatsen återbetalas då medlem utträder ut föreningen.
Ordinarie föreningsstämma får besluta att medlem ska erlägga årsavgift samt årsavgiftens storlek.
Årsavgiften får uppgå till högst 50 kr.
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlem erlägga förskoleavgift. Ordinarie
föreningsstämma beslutar om förskoleavgift efter förslag från styrelsen. Styrelsen ska sträva efter en
låg avgiftsnivå så länge det inte hindras av § 2. Förskoleavgiften erläggs månadsvis.
§ 8 Uteslutning
Om medlem bryter mot stadgar och beslut, skadar föreningens intressen eller i övrigt inte sköter sina
åligganden riskeras uteslutning. Beslut om uteslutning sker vid styrelsemöte. Beslutet kan överklagas
till ordinarie föreningsstämma. Erlagda avgifter och insatser återbetalas ej.
§ 9 Medlems avgång
Uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola skall ske minst tre månader i förväg. Styrelsen kan
medge tidigare avgång. Med uppsägning av tilldelad plats jämställs medlems uppsägning till utträde
ur föreningen och styrelsens eller föreningsstämmans beslut om uteslutning enligt § 8.
§ 10 Styrelse
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordinarie föreningsstämma
utser styrelsens ordförande, sekreterare, kassör, ledamot med löneförrättaransvar, ledamot med
personalansvar och suppleanter. Ordinarie ledamot med löneförättaransvar och kassör väljs på två
år, växelvis. Även ordinarie ledamot med personalansvar väljs på två år. Ordförande och övriga
ledamöter på ett år. Även suppleanter väljs på ett år.
Där ej annat sägs i dess stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet, Vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.
§11 Valberedning
Valberedningen, som skall bestå av två personer, väljs av ordinarie föreningsstämma på ett år.
§ 12 Revisor
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor jämte en suppleant.
§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.
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§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§ 15 Revision
Styrelsen skall fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisor avge
årsredovisningshandlingar. Revisorn skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till
styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.
§ 16 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång året efter räkenskapsåret på plats inom
föreningens upptagningsområde, som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden komma till behandling:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Justering av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
7. Fastställande av balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Budget
10. Årsavgifter
11. Förskoleavgifter
12. Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisor jämte revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Faststallande av föräldrars tjänstgöring för innevarande verksamhetsar.
16. Övriga frågor
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till
styrelsen senast tre veckor före stämman.
§ 17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då styrelsen finner så nödvändigt eller då det för
uppgivet ändamål påfordras av revisorn eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse
skall utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhållit begäran därom.
§ 18 Kallelse till stämma
Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag på föreningens anslagstavla. Kallelse skall vara
anslagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma, och senast en vecka före
extra stämma.
Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev underratta revisorn
därom.
Övriga meddelanden till medlemmarna skall anslås på föreningens anslagstavla.
§ 19 Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfond skett, föras i ny
räkning.
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§ 20 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar - där annat ej följer av lagen om
ekonomiska föreningar eller av föreningen ingångna avtal med kommunen - delas mellan
kvarvarande medlemmar. Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga
röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive
två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.

§ 21 Stadgeändring
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga
röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats med
enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor eller
det högre antal som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i särskilda fall.
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