FOLKHÖGSKOLEFÖRENINGEN inom SKL

Stadgar antagna av Folkhögskoleföreningen inom SKL årsmöte den 15 mars
§1
SYFTE
 att stärka det politiska inflytandet i folkhögskolefrågor regionalt och nationellt
 att stödja huvudmännen i kontakt med Sveriges kommuner och Landsting,
Folkbildningsrådet och andra nyckelaktörer
 att vara ett forum för utbyte av erfarenheter
 att vara ett forum för utbildningsinsatser åt politiker med ansvar för offentligt ägda
folkhögskolor
§2
MEDLEMSKAP
Medlem är varje folkhögskola ägd av medlem i Sveriges Kommuner och Landsting.
Skolan ska dessutom erlagt av Budget- och verksamhetsmötet fastställd avgift.
§3
MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av Budget- och verksamhetsmötet,
som infaller på hösten.
§4
VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
§5
STYRELSEN
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan års- och föreningsmöten.
Styrelsen består av ordförande, samt 4-6 ledamöter valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.
Styrelsen har
 att tillvarata föreningens intressen enligt stadgarnas §1
 att avge yttrande över inlämnade motioner till årsmötet
 att verkställa av föreningens medlemsmöten fattade beslut
För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter deltar
vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten vid
lika röstetal.
§6
ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år före juni
månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar.
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Kallelse
Kallelse till årsmötet ska utsändas senast 12 veckor före årsmötet.
Motioner
Motioner ska inlämnas till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
Motioner och styrelsens yttrande sändes ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Mötesfunktionärer
För årsmötet väljs ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare.
Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem rösträtt.
Styrelseledamot har dock inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Folkhögskolornas styrelse utser ombud till föreningens årsmöte.
Ett ombud kan företräda ägares alla folkhögskolor och äger motsvarande antal röster. Detta
ska framgå av röstlängden
Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har vald mötesordförande utslagsröst.
Sluten omröstning ska äga rum
 i fråga där något ombud begär detta
 vid omröstning i personval, vid personval avgör lotten vid lika röstetal
Vid årsmötet ska följande frågor behandlas
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd
3. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
4. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
6. Val
a) Ordförande på 2 år
b) Kassör på 2 år (växelvis i förhållande till ordförandens mandattid)
c) Ledamöter på 2 år
d) En revisor på 1 år
e) En revisorssuppleant på 1 år
f) Valberedning 3 ledamöter på 1 år
7. Motioner
8. Övriga av styrelsen eller till årsmötet väckta frågor.
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§7
BUDGET- OCH VERKSAMHETSMÖTE
Budget- och verksamhetsmöte ska hållas varje höst. Vid detta möte skall verksamhetsplan,
budget, medlemsavgift och ersättningar för styrelse och revisorer fastställas för kommande
verksamhetsår.
§8
EXTRA MEDLEMSMÖTE
Ska hållas om styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna, med
angivande av ärende, så begär.
§9
STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem.
Förslag till förändring ska inlämnas skriftligt till Budget- och verksamhetsmöte
Förslag till stadgeändring skall, jämte styrelsens yttrande, tillställas medlemmarna minst sex
veckor före årsmötet.
För godkännande av förslag till stadgeändring fordras att förslaget biträds av minst 2/3 av de
röstberättigade.
§ 10
FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
Frågan om föreningens upplösande skall väckas och behandlas som förslag till stadgeändring.
I händelse av föreningens upplösande skall dess tillgångar disponeras för ändamål
överensstämmande med föreningens syften.
Beslut härom fattas av årsmötet.

