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STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN, EKONOMISK FÖRENING 
 Organisationsnummer: 716426-3696 
 Antagna den: 2018-05-02 

§ 1  Föreningens namn 
Föreningens namn är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening 

§ 2  Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva 
föräldrakooperativ barnomsorg för medlemmarnas barn. 

Förening och verksamhet skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. 

Föreningen ska bedriva förskoleverksamhet i enlighet med träffat avtal med Barn- och 
Utbildningsnämnden i Söderköpings kommun, samt i övrigt de krav som ställs av Socialstyrelse, 
Länsstyrelse. Samt i enlighet med andra myndigheter som ställer eller kan komma ställa krav på 
verksamheten 

För den pedagogiska verksamheten skall föreningen i möjligaste mån anställa härför utbildad 
personal. Förskolechefen skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara 
för och leda den pedagogiska verksamheten. 

Föreningen skall verka för en hälsosam och kreativ miljö samt en kvalitativ och stimulerande 
barngruppsverksamhet som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens 
behov av trygghet och varaktiga relationer. Detta avses att uppnås genom en liten barngrupp med 
välutbildad, kompetent och trygg personal, och näringsriktig och hemlagad mat. 

§ 3  Föreningens säte 
Styrelsen har sitt säte i Söderköpings kommun i Östergötlands län. 

§ 4  Medlemskap 
Till medlem kan antas en sökande som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidraga till 
förverkligandet av föreningens ändamål & vision. Medlemskap beslutas av styrelsen. 

Medlemmar antas till föreningen enligt följande förutsättningar: 
1. Medlem måste vara vårdnadshavande för antaget barn 
2. Om barnet har två vårdnadshavande måste båda söka medlemskap 
3. Medlemskapet är individuellt 
4. Godkänner de krav som föreningen ställer på vårdnadshavande 
5. Kan uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret 

Barn antas till förskolan enligt beaktande av följande faktorer: 
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i föreningen erbjuds förtur 

till ledig plats.  
2. I samråd med förskolechefen beaktas att barngruppen får en lämplig 

sammansättning enligt skollagen 8 kapitlet 8 §. 
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§ 5  Medlems skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

Varje medlem är skyldig att aktivt verka för föreningens bästa genom att som exempel: 
 Inneha förtroendeuppdrag 
 Delta i flertalet aktiviteter 

Arbetsplikt föreligger varje medlem i föreningen se § 10 . 

§ 6  Insats 
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1000 kronor. Inom en och samma familj 
behöver endast en insatts betalas. Insatsen skall erläggas kontant eller via bankgiro senast två veckor 
efter att medlemskap beviljats. Insatsen skall vara erlagd innan inskolning sker. 

En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. 

§ 7  Medlemsavgift 
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, 
dock högst 500 kronor.  

§ 8  Förskoleavgift 
För nyttjande av föreningens tjänster skall medlem erlägga förskoleavgift. Avgiftens storlek baseras 
på av föreningsstämman antagen driftsbudget, men skall ej överstiga kommunens maximala taxa för 
plats i kommunal barnomsorg. 

Avgiften skall erläggas månadsvis i förskott.  

§ 9  Inskrivning och utnyttjande av plats 
Vid inskrivning av barn till föreningens förskola gäller samma principer som för kommunens 
förskoleverksamhet med tillägget att samråd skall ske med föreningens styrelse. Det åligger styrelsen 
att i sin tur samråda med föreningens medlemmar och personal. 

Barn placerade vid förskolan äger rätt att behålla plats under föräldrars lagstadgade ledighet i 
samband med syskons födelse. 

Barn placerade vid förskolan äger rätt att behålla plats under långtidssjukskrivning eller arbetslöshet i 
den omfattning det kommunala bidraget utbetalas. Vårdnadshavande arbetsplikt kvarstår och 
ordinarie avgifter debiteras.  

Tilldelad plats vid föreningens förskola får endast utnyttjas om den sökandes vårdnadshavande är 
medlem i föreningen. Har vårdnadshavande ej antagits eller förvägrats medlemskap faller beslutet 
om intagning. 
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§ 10  Arbetsplikt 
Medlem är skyldig att i den omfattning föreningen beslutar medverka i barnverksamheten och 
driften av förskolan i övrigt. Varje medlem har ett individuellt uppdrag antingen i en kommitté eller i 
styrelsen. Utöver det kan föreningen besluta ytterligare uppdrag inom föreningen. 

Medlem är skyldig till arbete i föreningens förskolas barn grupp i en omfattning som beslutas av 
föreningsstämman. Detta arbete åligger inte varje medlem individuellt utan per familj. 

Närvaro vid föreningsstämma ska likställas med arbetsplikt i föreningen. 

Det åligger styrelsen att avgöra giltig frånvaro för arbetsplikten. Styrelsen kan vid ej fullgjord 
arbetsplikt utdöma vite om 500 kronor. 

§ 11  Medlems avgång 
Uppsägning av förskoleplats skall göras skriftligen till styrelsen minste tre månader före det 
månadsskifte till vilken förskoleplatsen skall upphöra. Uppsägning av förskoleplats anses utgöra 
uppsägning av medlemskap för vårdnadshavare, undantaget om syskon fortfarande är antaget vid 
förskolan. 

I samband med uppsägning till utträde förlorar medlem rätt att deltaga i överläggningar och beslut 
om föreningens angelägenheter, dock får medlem deltaga på trivselaktiviteter. 

Ovan gäller inte för automatisk utgång vid 31 juli då barn går till förskoleverksamhet. 

§ 12  Uteslutning 
En medlem som bryter mot stadgarna, arbetsplikt eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  

Uteslutning ska ses som sista utväg och skall föregås av följande steg: 
1. Muntlig tillsägelse av ordinarie styrelseledamot. 
2. Skriftlig varning  
3. Sista skriftlig varning samt dubbel platsavgift under ett kvartal. Redovisas till 

föreningen 
4. Uteslutning 

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla 
detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen. 
Beslut om uteslutning i föreningsstämman avgörs med ¾ majoritet. Medlem som hänskjuter frågan 
om uteslutning äger rätt att behålla förskoleplats till dess frågan prövats av stämman. 

Den medlem som uteslutits förlorar omedelbart rätten att deltaga i överläggningar och beslut om 
föreningens angelägenheter. Rätten till förskoleplats för medlemmens barn förloras automatiskt en 
månad efter beslutet om uteslutning.  
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§ 13  Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst 5 och högst 7 ledamöter. 
Suppleanter kan utses med ett högsta antal som motsvarar antalet ordinarie styrelseledamöter. 

Till ordinarie styrelseledamot kan endast 1 medlem per familj väljas. 

Styrelsen väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma, efter förslag av valberedningen. 
Mandatperioden för respektive ledamot fastställes och beslutas av stämman. Normalt väljs ordinarie 
ledamöter för 2år och suppleant på 1år.  

I förening skall följande ordinarie ledamöter vara beslutade av stämman 
 Ordförande 
 Kassör 
 Personalansvarig 
 Sekreterare 

Styrelsen sammanträder när så erfordras, samt när minst 2 ledamöter gemensamt begär. 

Styrelsen är beslutsför om minst 3/5 av styrelsens ledamöter är närvarande, dock måste minst tre 
ledamöten biträda beslutet för att det skall vara gällande. 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottning tillämpas. Omröstning 
sker öppet, om inte medlem begär annat. 

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Protokoll justeras av ordförande för sammanträdet 
samt ytterligare en person. Styrelsen själv avgör vilka delar av protokollet som ska göras offentligt i 
föreningen. 

§ 14  Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av minst 2 av styrelsens ordinarie ledamöter, som tecknar firman var för 
sig. 

§ 15  Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december 

§ 16  Revisorer 
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 
en till två revisorer med högst två revisorsuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till 
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 17  Årsredovisning 
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie årsstämma överlämna sin revisionsberättelse till 
styrelsen. 



 Sida 5 av 6 

§ 18  Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall äga rum årligen före utgången av mars månad. 

Varje medlem har en röst. Rösträtt genom fullmakt är tillåten tillsammans med styrelsens 
godkännande om giltig frånvaro från stämman, dock får ingen utöva rösträtt med mer än en fullmakt. 

Stämman öppnas av föreningens ordförande och vid förfall av denna någon annan av styrelsen 
utsedd ordinarieledarmot.  

Beslut på föreningsstämman fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i lagen om 
ekonomiska föreningar eller i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid 
personval då lottning tillämpas. Omröstning sker öppet, om inte medlem begär annat. 

Protokoll från föreningsstämman skall vara justerat och hållas tillgängligt för medlemmarna inom en 
månad från datumet för föreningsstämman.  

Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie stämma skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen senast fyra veckor före stämman. 

§ 19  Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande 
Styrelsen kallar till föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämman ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor 
före föreningsstämman.  

Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post 
samt anslås på föreningens anslagstavla. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen 
omedelbart underrätta revisorerna om detta brev.  

§ 20  Ärende på ordinarie föreningsstämma 
Vi ordinarie föreningsstämma ska följande ärende behandlas: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämordförandens val av 

protokollförare 
3. Godkännande av röstlängden 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 
5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten 

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och revisorerna 
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
12. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår 
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
14. Val av styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter 
15. Val av revisorer och eventuellt revisorssuppleanter 
16. Val av valberedning 
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar. 
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§ 21  Vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 

§ 22  Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom att ¾ av ordinarie föreningsstämma biträder förslaget. 

Ändring av § 23  kan endast ske genom att 2 efter varandra följande ¾ av ordinarie föreningsstämma 
biträder förslaget. 

§ 23  Upplösning av förening 
Beslut om upplösning och likvidation av föreningen ska tas med full majoritet av föreningen, 
alternativ ¾ majoritet på två efter varandra följande möten inom maximalt 6 veckor och minst 4 
veckor. 

§ 24  Vid upplösning av förening 
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar efter det att medlemmar fått tillbaka insatser 
oavkortat skänkas till barncancerfonden. 

Vid en rekonstruktion eller fusion av något slag skall föreningens tillgångar efter det att medlemmar 
fått tillbaka insatser oavkortat överföras till den nya föreningen. Dock endast om den nya föreningens 
stadgar kan uppvisa en i andemening likvärdig stadga som § 24 av dessa stadgar.   

Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 


