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A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

§ 1. Firma 

Föreningens firma är Föräldrakooperativet Skatan, ekonomisk förening. 

§ 2. Styrelsens säte  

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3. Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja dess medlemmars intressen genom att driva en 
föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn i Bagarmossen. 

Föreningen skall verka för en bra och stimulerande barngruppsverksamhet och 
förskolemiljö som ett komplement till barnens hemmiljö för att tillgodose barnens behov 
av trygghet och varaktiga relationer. Alla beslut som fattas av föreningen och som 
påverkar förskolans verksamhet ska därför baseras på en barnkonsekvensanalys enligt 8 
kap. Skollagen (2010:800). 

För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa kompetent personal. 
Förskolechefen ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara 
för och leda denna verksamhet. 

 

B. INTAGNING I BARNOMSORG OCH MEDLEMSKAP 

§ 4. Förskolekö och intagning i barnomsorg  

Barn ställs i kö till föreningens förskola på Stockholms stads hemsida via stadens 
gemensamma ansökningssystem. Turordningen baseras på principerna kötid samt 
syskonförtur. 

Föreningens förskola följer rådande lagar kring köregler för förskoleverksamhet. 
Föreningen har dock vissa undantag från öppenhetskravet (8 kap. 18 § i Skollagen). De 
undantag från öppenhetskravet som gäller för föreningen finns att läsa på Stockholms 
stads hemsida och förskolans egen hemsida.  

Intagning (nyinskrivning) till föreningens förskola sker genom att föreningens 
köansvariga person kontaktar den/de vårdnadshavare som står näst på tur enligt gällande 
köregler. 



När vårdnadshavarna har fått information om förskolan och föreningen (inklusive rådande 
undantag från öppenhetskraven) och beslutat sig för att gå vidare med intagningen ska en 
ansökan om medlemskap i föreningen göras (enligt §5). 

Efter att medlemskap godkänts skrivs kontrakt för förskoleplatsen mellan vårdnadshavare 
och representant för föreningens styrelse eller den person som styrelsen utsett. Vid 
skrivande av kontrakt godkänner vårdnadshavare de undantag från öppenhetskravet som 
föreningen fått godkända och förbinder sig således till att följa de krav som ställs på 
vårdnadshavaren. 

För utnyttjad plats i föreningens förskola ska avgift betalas i enlighet med vad som 
föreskrivs i § 7.  

Uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola bör ske minst tre månader i förväg 
och ska ske minst en månad i förväg. Uppsägningen ska göras skriftligen till styrelsen och 
förskolechefen. 

§ 5. Medlems antagande  

Till medlem kan antas vårdnadshavare till barn som står i tur att tilldelas plats i 
föreningens 
förskola enligt § 4 och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra 
till förverkligandet av föreningens ändamål.  

Till medlem kan även antas en person som har en föräldralik relation till ett intaget barn 
och som vill bidra till förverkligandet av föreningens ändamål under förutsättning att 
ansökan tillstyrks av barnets samtliga vårdnadshavare. 

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen 

 

C. AVGIFTER 

§ 6. Insats 

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 25 kronor. En medlem får 
endast delta med en insats och den kan inte överlåtas till någon annan. Insatsen återbetalas 
inte efter medlems avgång ur föreningen. Undantag görs endast i de specifika fall lagen 
om ekonomiska föreningar (1987:667) kräver det.  

§ 7. Förskoleavgift 

För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala förskoleavgift. Avgiften 
följer taxorna i Stockholms stad och får inte överstiga dessa. 

Avgiften ska betalas månadsvis i efterskott och vara föreningen tillhanda den sista 
vardagen i månaden den månad som avgiften avser. 

I de fall kommunala och/eller statliga bidrag för utnyttjande av förskoleplats inte betalas 
ut, ska vårdnadshavaren betala denna summa, om inte stämman beslutar annat.  

I händelse av att medlem byter folkbokföringskommun ska flyttanmälan ske skriftligen till 
styrelsen senast en månad i förväg. 



 

 

 

D. MEDLEMS SKYLDIGHETER 

§ 8. Medlems skyldigheter 

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut samt i övrigt verka i enlighet 
med föreningens syfte och ändamål.  

Medlem är skyldig att utföra den arbetsplikt som gäller i rådande undantag från 
öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § Skollagen (2010:800). 

Om föreningsstämman inte beslutat annat kommer det på styrelsen att ge närmare 
anvisningar om hur dessa skyldigheter ska fullgöras. Därvid ska även förskolechefens och 
den anställda personalens behov för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas.  

Arbetstiden ska fördelas rättvist mellan medlemmarna. 

Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda 
insatser och avgifter. Medlemmarnas skyldigheter gentemot föreningen avseende 
arbetsplikt upphör två veckor efter att medlemmen inte längre har något barn inskrivet i 
förskolan. 

 

E. MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE 

§ 9. Medlems avgång 

Då en medlem sagt upp förskoleplats och efter utskrivning inte kommer att ha något 
inskrivet barn kvar i förskolan, ska medlemmen skriftligen begära utträde ur föreningen.  

Medlems avgång ur föreningen sker vid räkenskapsårets slut, under förutsättning att 
medlemmen sagt upp sig, uteslutits (§10) eller att någon annan omständighet som 
föranleder avgång inträffat minst en månad innan räkenskapsåret är slut. Annars sker 
avgången vid utgången av nästföljande räkenskapsår. Särskilda undantag från den här 
regeln finns i speciella fall enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). I samband 
med avgång ur föreningen har den avgående medlemmens barn rätt att gå kvar i förskolan 
under en kortare tid efter räkenskapsårets utgång, till exempel fram till skolstart. Den 
aktuella tiden bestäms av styrelsen men kan vara som mest en månad. 

 

§ 10. Uteslutning  

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen kan uteslutas av styrelsen.  

En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i 
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 



Utesluten medlem kan överklaga uteslutningen till föreningsstämman genom att 
skriftligen göra en anmälan om det till styrelsen senast en månad efter att meddelandet om 
uteslutning skickats till medlemmen. För uteslutning krävs 2/3 majoritet. 

 

 

 

 

 
F. STYRELSE OCH REVISORER 

§ 11. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter, varav en ordförande och en 
kassör måste ingå. Antalet suppleanter skall vara minst tre och högst fem. Uppdragen ska i 
möjligaste mån rotera mellan medlemmarna. Ordföranden och suppleanter väljs av 
föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma (ca ett år). 
Kassör och övriga ledamöter väljs av föreningsstämman för två sådana perioder (ca två 
år).  

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant som står näst i tur 
som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästföljande ordinarie föreningsstämma.  

Förskolechefen kan adjungeras till styrelsen och har yttrande- och förslagsrätt.  

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Där 
inte annat sägs i dessa stadgar eller följs av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. 

§ 12. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser. 

§ 13. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 augusti – 31 juli. 

§ 14. Årsredovisning 

Styrelsen ska avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisor senast fem veckor 
före ordinarie föreningsstämma. Revisorn ska överlämna sin revisionsberättelse till 
styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.  

§ 15. Löpande arbete 

Styrelsen anställer personal och sköter föreningens löpande angelägenheter. Styrelsen bör 
dock delegera till förskolechefen att inom fastställd kostnadsram handha löpande utgifter, 
till exempel vad avser det dagliga arbetet inom förskolan liksom andra frågor, som 
styrelsen finner lämpliga. Förskolechefen skyldigheter och befogenheter ska framgå av 
arbetsbeskrivning och styrelseprotokoll. 

§ 16. Revisorer 



På ordinarie föreningsstämma ska en revisor och en revisorssuppleant väljas för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

 

 

 

 

 

G. FÖRENINGSSTÄMMA 

§ 17. Ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls senast fyra månader efter räkenskapsårets slut på plats 
inom föreningens upptagningsområde som styrelsen bestämmer.  

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Justering av röstlängd 
3. Val av justeringsmän 
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
5. Styrelsens årsredovisning jämte revisorns utlåtande 
6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst 

eller förlust 
7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
8. Eventuella arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 
9. Budgetpresentation 
10. Beslut om antal övriga ledamöter samt antal suppleanter 
11. Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter 
12. Beslut om suppleanters turordning som ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro 
13. Val av revisor och revisorssuppleant 
14. Val av valberedning 
15. Övriga frågor (inklusive motioner) 

 

Motioner och övriga ärenden som medlem önskar få behandlade vid föreningsstämma, ska 
skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.  

Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman 
även om den ännu inte har avgått ur föreningen. 

§ 18. Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för 
uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel av föreningens 
medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från det att styrelsen erhållit begäran 
om extra stämma. 

§ 19. Kallelse till stämma 



Kallelse till stämma sker skriftligen till varje medlem samt genom anslag på föreningens 
anslagstavla. Kallelsen ska skickas och vara anslagen tidigast fyra veckor och senast två  
veckor före stämman. Då kallelse utgått till ordinarie stämma ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorn om det. 

§ 20. Tillhandahållande av handlingar   

Styrelsen ska göra redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga hos 
föreningen för medlemmarna under minst två veckor närmast före stämman. Handlingarna 
ska läggas fram på stämman (lagen om ekonomiska föreningar (1987:667)). 

 

§ 21. Röstning 

Vid behov ska röstning företas vid föreningsstämman. Röstning sker öppet utom vid 
personval där det finns mer än en kandidat eller i de fall en medlem begär sluten röstning. 
Stämman är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är representerade. Vid 
röstning tillämpas regeln: en röst per medlem.  

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga 
röstberättigade medlemmar har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har 
fattats av två på varandra följande stämmor och på den senare stämman antagits med 
minst två tredjedels majoritet eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap. 35 § lagen 
om ekonomiska föreningar (1987:667). 

§ 22. Ombud 

När en medlem inte kan vara närvarande vid en föreningsstämma kan den rösta genom 
ombud. Endast en annan medlem i föreningen eller maka/make/sambo kan vara ombud. 
En medlem får vara ombud för maximalt tre andra medlemmar.  

 

H. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

§ 23. Medlemsmöte 

Styrelsen ska ordna ett medlemsmöte minst en gång per år (utöver ordinarie 
föreningsstämma). 

§ 24. Övriga meddelanden 

Övriga meddelanden till medlemmarna ska anslås genom medlemmarnas mejllista. 

§ 25. Överskottsfördelning 

Överskott av fastställd balansräkning ska alltid gå tillbaka till verksamheten i ny räkning 
och/eller i reservfond. 

§ 26. Upplösning 

Vid föreningens upplösning ska föreningens bibehållna tillgångar skänkas till välgörande 
ändamål, om inte annat följer av lagen om ekonomiska föreningar. 
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