Stadgarna antagna och fastställda vid
Ordinarie årsstämma 2014-04-28
Ordinarie årsstämma 2015-04-20

Stadgar för Andelsföreningen Södra Vätterbygdens Folkhögskola u p a
Dessa stadgar har antagits av årsstämman 2014-04-28 samt av årsstämman 2015-04-20.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Andelsföreningen Södra Vätterbygdens folkhögskola u p a.

§ 2 Syfte och Ändamål
Utifrån kristen tro vill föreningen, som en av Equmeniakyrkans och Equmenias folkhögskolor, ge möjlighet till bildning, utbildning och personlig utveckling samt motivera till engagemang i samhälle, ideell verksamhet och bearbetning av existentiella frågor.
Föreningen ska förverkliga uppgiften i enlighet med statens förordning om statsbidrag till folkbildningen samt Equmeniakyrkans och Equmenias styrdokument för folkhögskoleverksamhet. Verksamheten ska bedrivas utan vinstintresse.

§ 3 Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Jönköping.

§ 4 Medlemmar
Föreningen består av föreningar/organisationer och enskilda personer. Medlemmar i andelsföreningen benämns
fortsättningsvis andelsägare.
Mom 1
Grund för medlemskap
Till andelsägare kan de föreningar/organisationer och enskilda personer antas som stöder föreningens syfte och ändamål. Andelsägare ska rätta sig efter stadgarnas föreskrifter och stadgeenligt fattade beslut samt erlägga den avgift
för andelsföreningen beslutar.
Mom 2
Prövning och beslut
Skriftlig ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen som prövar ansökan och föreslår beslut till föreningsstämman
Mom 3
Utträde
Andelsägare, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart
ha lämnat föreningen.
Mom 4
Grunder för uteslutning
Andelsägare, som brister i fullgörandet av sina i § 4, mom 1, angivna förpliktelser mot föreningen, kan uteslutas av
föreningsstämman.

§ 5 Föreningens organ
Föreningens organ är
a) Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ
b) Styrelsen, som är föreningens verkställande och förvaltande organ
c) Skolchef
d) Revisorerna
e) Valberedning

§ 6 Föreningsstämmor
Mom 1

Tidpunkt

Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser det nödvändigt, eller då sådan stämma hos styrelsen påkallas av minst 10 andelsägare.
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Mom 2
Kallelse
Styrelsen ska senast åtta veckor före ordinarie föreningsstämma utfärda kallelse till andelsägarna. Handlingar ska
sändas ut senast tre veckor före stämman.
Kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas av styrelsen senast fyra veckor före stämman. I kallelsen ska skälet
till stämmans sammankallande anges.
Mom 3
Motioner och förslag att behandlas på ordinarie föreningsstämma
Såväl andelsägare som styrelse får avge förslag att behandlas av föreningsstämman.
Förslag från andelsägare ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.
Mom 4
Ärendelista
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två personer som jämte ordföranden justerar protokollet
3. Val av två rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Beslut om huruvida föreningsstämman är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av ärendelista för stämman
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande för förening och styrelse
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Behandling av till stämman hänskjutna ärenden
Mom 5
Beslutsordning
På föreningsstämman har varje andelsägare rösträtt.
Med undantag för vad som anges i föreningens stadgar § 13 och § 14, fattas alla beslut med enkel majoritet.

§ 7 Styrelsen
Mom 1
Uppgifter
Styrelsen är mellan föreningsstämmorna föreningens högsta beslutande organ och leder föreningens verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningsstämman fattade beslut. Styrelsen ska ansvara för driften vid
skolan, förvaltningen av föreningens tillgångar, verkställa föreningsstämmans beslut och i övrigt fullgöra de skyldigheter som lagar och förordningar samt gällande reglemente föreskriver.
Mom 2
Sammansättning
Föreningens styrelse består av sju ledamöter varav minst hälften skall representera Equmeniakyrkan och Equmenia.
Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för övriga ledamöter, varav hälften väljs vartannat år. Fyllnadsval
ska göras senast på nästkommande ordinarie föreningsstämma.
Skolans skolchef är adjungerad till styrelsen.
Mom 3
Adjungeringar
Skolans fackliga organisationer utser en adjungerad ledamot vardera.
Skolans studerandekår utser en adjungerad ledamot.
Styrelsen beslutar själva om ytterligare adjungeringar.
De adjungerade har yttranderätt och rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. De har dock inte rösträtt.
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Mom 4
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Mom 5
Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande för varje arbetsår.
Mom 6
Beredningsutskott
I styrelsens beredningsutskott ingår styrelsens ordförande, skolchef och ytterligare en ledamot i styrelsen. Möjligheter till adjungeringar finns.

§ 8 Resultatbehandling
Årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 9 Skolchef
Skolchef är skolans chefstjänsteperson med skyldigheter som regleras av stadgar, delegationsordning och styrelsebeslut.

§ 10 Revisorer
Föreningsstämman utser två ordinarie revisorer och två ersättare.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt
övriga handlingar.
Valbar till revisor är endast person som intar en oberoende och självständig ställning och minst en av revisorerna
skall vara auktoriserad revisor.

§ 11 Valberedning
Valberedning väljs på föreningsstämman. I valberedningen ska det finnas representanter från Equmeniakyrkan,
Equmenia, representanter från region och någon lokal församling/organisation. En representant från Equmeniakyrkan eller Equmenia ska vara sammankallande.
Valberedningen förbereder frågan om eventuella styrelsearvoden.

§ 12 Firmateckning
Styrelsen beslutar om firmatecknare, attesträtt samt tecknare för post, kassa och bankhantering.

§ 13 Verksamhetsberättelse och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsen ska till revisorerna
avlämna årsredovisning senast sju veckor före ordinarie föreningsstämma.
Revisionsberättelse ska överlämnas av revisorerna till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman och måste vid begärd votering stödjas med 2/3 av
avgivna röster eller genom beslut med enkel majoritet av två på varandra följande stämmor, varav en är ordinarie
föreningsstämma

§ 15 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en
måste vara ordinarie. Om föreningens verksamhet upphör, ska dess tillgångar överföras till Equmeniakyrkan att användas till ett med föreningens syfte likartat ändamål.
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