Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ
§ 1 Firma
Föreningens firma är Tengene Föräldrakooperativ ekonomisk förening.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva ett
föräldrakooperativt förskola och fritidshem för medlemmarnas barn.
Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö
som ett komplement till barnens hemmiljö, och för att tillgodose barnens behov av trygghet och
varaktiga relationer.
Föreningen skall med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell helhetssyn driva verksamheten på ett
hållbart sätt.
Personalen har det pedagogiska ansvaret i verksamheten. Föreningen strävar efter ett nära
samarbete mellan föräldrar och personal på det pedagogiska området.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
Föreningen skall i övrigt uppfylla de krav kommunen och andra myndigheter ställer eller kan komma
att ställa på verksamheten.
§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Grästorps kommun.
§ 4 Intagning
Föreningens upptagningsområde är Grästorps närområde.
Intagning av barn till föreningens verksamhet sker i enlighet med kooperativet och Grästorps
kommun gällande regler. Lediga platser erbjuds de barn som står i föreningens verksamhetskö.
Förtur gäller för barn som vid tillfället för köplaceringen har syskon på förskolan.
Vid tvister om placering och förtur skall detta behandlas av styrelsen som har att avgöra.
Tilldelad plats får utnyttjas endast om barnets vårdnadshavare är eller antas bli medlem i föreningen.
Förälder till barn placerade i verksamheten har arbetsplikt i enlighet med föreningsstämmans eller
styrelsens beslut.
§ 5 Medlemsantagande
Till medlem antas föräldrar till barn som enligt styrelsen beslut om intagning tilldelats plats i
föreningens daghem om sökande kan förväntas följa föreningens stadgar och fattade beslut samt
bidrag till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
Om två vårdnadshavare finns för barnet/barnen skall båda vara medlemmar i föreningen.

§ 6 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att delta i verksamheten i den omfattning som föreningsstämman beslutat.
Medlem skall delta i föreningens möte och planering av verksamheten samt stå till förfogande för
uppdrag i föreningen.
Medlem är skyldig att betala stadgeenlig och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter
samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§ 7 Insats
För deltagande i föreningen skall varje medlem delta med ett insatsbelopp om 100 kronor, vilket
betalas kontant vid inträdet. För återbetalning av insatsen gäller lagen om ekonomiska föreningar.
§ 8 Årsavgift
Föreningsstämman får beslut om årsavgift skall uttages. Denna får uppgå till högst 250
kronor/medlem.
§ 9 Barnomsorgsavgift
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga barnomsorgsavgift. De
sammanlagda barnomsorgsavgifterna skall jämte övriga intäkter motsvara av föreningsstämmans
fastställd driftsbudget för innevarande år. Föreningsstämman fastställer barnomsorgsavgiften
årligen. Avgiften skall erläggas månadsvis i förskott.
§ 10 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intresse eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom
anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till
medlemmen.
§ 11 Utträde
Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Medlemskap upphör när styrelsen
beviljat uppsägning och medlems barn inte längre är inskrivet i föreningens förskola. Medlem har
därefter inte rätt att delta i föreningens verksamhet eller skötsel.
§ 12 Medlems avgång
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid
utgången av räkenskapsåret vilket infaller näst efter 3 månader efter det att medlem sagt upp sig till
utträde, uteslutits eller på annat sätt avgått ur föreningen.
Styrelsen äger rätt att om särskilda skäl föreligger medge att tidigare avgång sker.
§ 13 Styrelse
Styrelsen har ansvaret för föreningens verksamhet mellan föreningsstämmorna.
Styrelsen väljs för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och
högst 9 ledamöter. Styrelsen äger rätt att adjungera de personer som de anser behövs för styrelsens
arbete.

Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, om vid personval där lotten får
avgöra.
§ 14 Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet skall väljas två revisorer för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma.
§ 15 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/dem som styrelsen utser.
§ 16 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 17 Årsredovisning
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge
årsredovisningshandlingar. Revisor skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till
styrelsen överlämna revisionsberättelse.
§ 18 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, ordinarie föreningsstämma skall hållas
före mars månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende förekomma
1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare
3. Justering av röstlängd
4. Val av justerare
5. Stämmans stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om budget
12. Beslut om årsavgift
13. Beslut om barnomsorgsavgift
14. Val av styrelse
15. Val av ordförande för föreningen

16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor

Ärende som medlem önskar hänskjuta till stämman skall skriftligen lämnas till styrelsen senast en
månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelserna i §
10 andra stycket.
Vid ordinarie och extra föreningsstämma, samt medlemsmöten skall minst 25% av föreningens
medlemmar som motsvarar minst 50% av antalet familjer närvara eller genom fullmakt utöva sin
rösträtt för att stämman och medlemsmötet skall kunna fatta beslut.
§ 19 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt, när revisorerna begär det,
eller när minst 10% av föreningens medlemmar begär det.
§ 20 Medlemsmöte
Medlemsmöte skall hållas minst en gång/halvår eller när styrelsen finner det nödvändigt
§ 21 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma sker skriftligen till samtliga medlemmar samt genom anslag på föreningens
anslagstavla. Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie
föreningsstämma, och tidigast två och senast en vecka före extra stämma. Då kallelsen utgått till
ordinarie och extra föreningsstämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.
§ 22 Överskottsfördelning
I enlighet med föreningsstämmans beslut skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond
överskott föras i ny räkning och/eller utdelas till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas
utnyttjande av föreningens tjänster under senaste årets verksamhet.
§ 23 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall medlemmarna först återfå sina betalda insatser. Vad därefter
återstår skall skänkas till Grästorps kommun med förbehåll om att pengarna avsätts till barn- och
ungdomsverksamhet. De av Grästorps kommun mottagna pengarna får inte inrymmas inom den
ordinarie budgeten. För det fall Grästorps kommun inte kan eller vill ta emot gåvan skall återstående
medel skänkas till förening eller organisation som främjar och stödjer barn- och ungdomar.
Mottagande förening eller organisation skall vara godkänd av svensk insamlingskontroll.

§ 24 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av en föreningsstämma om samtliga medlemmar i föreningen är eniga
därom, eller två på varandra följande stämmor, där ändringsförslaget bifalls av minst 2/3 av de
närvarande medlemmarna vid senast stämman, samt vad som i övrigt föreskrivs i lagen om
ekonomiska föreningar.
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