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§ 1. Föreningens namn och hemort: 

Föreningens namn är SSkkoollrrååddeett  ––  MMyyggggeennääss  SSkkoollaa och har sitt säte i 
Myggenäs på Tjörn. 

 
§ 2. Syfte och verksamhetsformer. 

Föreningens syfte är att vara en drivande länk mellan barn, föräldrar och 
personal i frågor som berör barnens gemensamma trivsel och utrymmen. 
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att bedriva olika typer av aktiviteter men 
kan också aktivt engagera sig som rådgivare för skolledning och/eller som 
påtryckare mot politiker. 
 
Föreningen stöder sin verksamhet genom att samla in pengar som kommer till 
gagn för barnens gemensamma trivsel och utrymme samt verka som stöd. 

 
§ 3. Medlemmar 

Skolrådets medlemmar består av: 
Personalrepresentanter: 1 ledning, 1 fritids, 1 lärare 
Klassrepresentanter: dessa väljs av respektive klass, målsättningen är att det 
skall finnas minst 2 föräldrar ur varje klass. 

 
§ 4. Utträde ur föreningen 

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos 
föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte 
anmäla om utträde för anteckning i protokollet. 
 

§ 5. Styrelsen 
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid årsmötet för en 
mandatperiod fram till nästa årsmöte. 
 
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt 
2 övriga ledamöter. Ytterligare 2 suppleanter finns som ersättare som skall vara 
med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan närvara. 
 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är representerade. 
Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör 
lotten. 
 

§ 6. Räkenskapsperiod och revision 
Föreningens räkenskapsperiod är ett år(tiden räknas mellan årsmötena). 
 
De två revisorerna samt deras suppleanter utses vid årsmötet. 
 
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall 
överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall 
ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
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§ 7. Föreningens möten 

Vanligtvis hålls 4-5 möten per termin (ca 1 möte/månad). 
 
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastlagd dag under tiden 
september – november. 
 
Extra möten hålls efter behov. 
 

§ 8. Kallelse till föreningens möten. 
Alla mötesdatum bestäms vid varje termins början. 
 
Som en extra påminnelse kallar ordföranden dessutom till dessa via e-post 4 
dagar innan mötet. 
 
Varje medlem ansvarar för att en aktuell e-postadress finns tillgänglig hos 
styrelsen. 
Finns ingen e-postadress meddelas på vilket sätt man önskar bli kallad. 
 

§ 9. Årsmöte 
Dagordning för Årsmöte: 
1. Mötet Öppnas 
2. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare 
3. Godkännande av mötets utlysande 
4. Godkännande av föredragningslistan 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Styrelsens ekonomiska berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av ordförande till styrelsen 
10. Val övriga ordinarie ledamöter till styrelsen 
11. Val av revisorer och deras ersättare 
12. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 
 
Ämne eller ärende som medlem eller styrelsen önskar behandla på årsmötet 
skall skriftligen meddelas styrelsen i så pass god tid att det kan tas med i 
kallelsen. 
 

§ 10. Stadgeändring 
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens möte med minst 
trefjärdedels (¾) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. 
 

§ 11. Upplösning 
Föreningen skall upplösas om det inte finns någon styrelse eller om beslut 
fattats vid föreningens möte och minst trefjärdedels (¾) majoritet av de röster 
som avgetts vid omröstningen är för upplösning.  Tillgångarna skall oavkortat 
gå till aktivitet eller inköp som beslutas av elevrådet. 
 


