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STADGAR 
för Föreningen Montessori i Lomma, ideell förening  

(antagna vid årsstämma 2013-09-28) 

 

1 § 
Föreningens firma är Föreningen Montessori i Lomma, ideell förening. 
Organisationsnummer 846004-0358. Nedan kallad Föreningen.  
 

2 § 
Föreningen har sitt säte i Lomma kommun, Skåne län. 
 

3 § 
Föreningen har till ändamål att driva en förskola i huvudsak enligt 
Montessoriprincipen för medlemmarnas barn. 
 

4 § 
Föreningens medlemmar utgörs av föräldrar till de barn som antagits till förskolan. 
Båda föräldrarna har samma rätt att representera i föreningen, dock att de 
gemensamt har endast en röst. Annan person, vars medlemskap föreningsstämman 
finner vara till gagn för föreningen, får genom beslut av stämman, antas som 
medlem. 

 

5 § 
Barnet bör ha uppnått 18 månaders ålder vid den tidpunkt då det börjar i förskolan. 
Antas barnet skall föräldrarna lämna en skriftlig hälsodeklaration för barnet. Denna 
förvaras på förskolan för att vara tillgänglig vid eventuellt läkarbesök och återlämnas 
vid utträde ur föreningen. 

 

6 § 
Skriftligt avtal skall tecknas när barnet antas vid förskolan. 
 

7 § 
Kölista för antagning av barn skall finnas. 
 

8 § 
Beslut om antagning av barn fattas av styrelsen. Barnet skall vara folkbokfört i 
Lomma kommun, om inte kommunen medger annat. Företräde ges åt barn som 
redan har syskon vid förskolan. Även sådant barn skall anmälas i ordinarie ordning. 
Hänsyn skall tas till behovet att åstadkomma lämplig köns- och åldersfördelning 
bland förskolans barn. 

 

9 § 
Förskolan är knuten till barnhälsovården i kommunen. Finner personalen att ett barn 
inte deltar i arbetet på ett tillfredsställande sätt, skall föreståndaren i första hand ta 
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kontakt med barnets föräldrar. Föreståndaren kan i samråd med styrelsen besluta att 
barnet för kortare tid inte skall delta i arbetet i förskolan om detta bedöms vara 
nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. 

 

10 § 
Barnen får inte utan särskilt tillstånd av styrelsen vara antaget vid förskolan längre än 
till höstterminsstarten det kalenderår barnet fyller sex år. 

 

11 § 
Medlem skall till föreningen betala den avgift som fastställs av styrelsen. Avgiften 
följer kommunens taxa och får inte överstiga den av kommunen beslutade maxtaxan.  
Vid antagning till förskolan ska skriftlig inkomstuppgift lämnas till styrelsen.  
Ändrad inkomst skall omgående meddelas skriftligen till styrelsen. 
Om en medlem under en tid har betalat för låg avgift är medlemmen skyldig att 
betala mellanskillnaden i efterhand enligt beräkning som styrelsen gör. Om en 
medlem under en tid har betalat för hög avgift har denne ingen rätt till återbetalning 
från föreningen. 

 

12 § 
Medlem som avser att ta sitt barn ur förskolan eller i väsentlig omfattning ändra 
barnets vistelsetid i förskolan skall skriftligen anmäla detta till styrelsen minst 60 
dagar i förväg.  
 
Elev till föräldraledig medlem har rätt att gå kvar enligt avtalad vistelsetid en månad 
efter syskons födelse därefter i reducerad omfattning under föräldraledigheten minst 
i omfattning enligt kommunens regler. Tidpunkt för beräknad nedkomst och 
önskemål om vistelsetid under och efter föräldraledighet skall anmälas skriftligen till 
styrelsen senast 30 dagar i förväg. 
 
Elev till föräldraledig medlem som tagits ur förskolan har rätt till förtur i mån av plats. 

 

13 §  
Varje termin anordnas arbetsdagar för förskolans skötsel och underhåll. Varje 
medlem deltar i arbetet i den utsträckning som styrelsen eller stämman beslutar. 
Föreningens verksamhet bygger på ett aktivt medlemsengagemang. 
 

14 §  
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ordinarie ledamöter samt minst en 
och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. 
Bestämmelser om mandattider för ordinarie ledamöter och suppleanter finns  
i 15 §. 
Föreningen skall ha två revisorer som utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden 
till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. 
Förslag till val av ledamöter och suppleanter samt av revisorer skall lämnas av en 
valberedning. Valberedningen skall bestå av två personer som utses vid ordinarie 
föreningsstämma för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. 
Valberedningen skall även lämna förslag till val av ny valberedning. 
 

15 §  
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Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden för ordinarie föreningsstämma ena 
året, till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter 
valet. Mandattiden beträffande styrelsen bestäms så att årligen halva antalet 
ledamöter och halva antalet suppleanter avgår eller, vid udda tal, ena året det antal 
som är närmast lägre och under andra året det antal som är närmast högre än 
hälften. För det fall det är lämpligt kan ledamot efter en mandatperiod väljas om för 
en tid om ett år. 
 

16 § 
Föreningens löpande angelägenheter sköts av styrelsen. Styrelsen bör dock till 
förskolans föreståndare och personal delegera att inom en av styrelsen fastställd 
kostnadsram, handha löpande utgifter som avser det dagliga arbetet inom förskolan, 
liksom även andra frågor som styrelsen finner lämpliga att handhas av förskolans 
personal. 
För giltigt styrelsebeslut fordras att minst halva antalet ledamöter enas om beslutet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens beslut skall protokollföras. 
 

17 §  
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av revisorerna. Minst 
tre veckor före ordinarie stämma skall styrelsen till revisorerna lämna 
förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. 
 

18 §  
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni. 
 

19 §  
Ordinarie föreningsstämma hålls före oktober månads utgång varje kalenderår. 
Kallelse till stämman skall utgå tidigast fyra veckor och senast tio dagar före 
ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Beslut på stämma fattas med 
enkel majoritet med utslagsröst för stämmans ordförande vid lika röstetal utom för 
ärenden som behandlar föreningens upplösning. 
 

20 §  
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra föreningsstämma, om sådant 
möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra stämma när revisorerna 
med angivande av skäl skriftligen kräver det, eller när det för angivet ändamål begärs 
av medlemmar med rösträtt motsvarande minst en tredjedel av föreningens röster. 
Underlåter styrelsen att inom fjorton dagar kalla till stämman får den som krävt 
stämman kalla till denna. Vid extra stämma får endast i dagordningen upptagna 
ärenden avgöras. 
 

21 § 
Beslut om föreningens upplösning skall fattas med två tredjedels majoritet av två på 
varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie förenings-
stämma. Föreningens nettotillgångar skall därvid delas lika mellan Lomma kommun 
och föreningens medlemmar i förhållande till deras rösträtt. 
 

22 §  
För förändringar av föreningens stadgar krävs beslut av två på varandra följande 
stämmor varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. 


