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STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRENINGEN SVANEN EKONOMISK FÖRENING 
Antagna vid konstituerande sammanträde 1989-11-07, reviderade vid extra föreningsstämma 2001-12-11, vid ordinarie föreningsstämma 
2013-04-15 samt 2016-04-20.  
 
1 § FIRMA 
 Föreningens firma är Montessoriföreningen Svanen ekonomisk förening. 
 
 
2 § ÄNDAMÅL  
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva 
en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. 
 
Verksamheten ska bedrivas med montessoripedagogiken som förebild. 
 
För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. Den anställda 
förskolechefen är pedagogiskt ansvarig för verksamheten. Förskolechefen ska verka i nära 
samråd med styrelsen och har rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. 
 
Samtliga anställda ska arbeta enligt föreningens stadgar och ska verka för att en god 
montessorianda upprätthålls. 
 
Verksamheten ska vidare bedrivas i enlighet med skollagen (2010:800) och de 
överenskommelser som träffats mellan föreningen och kommunen. 
 
Förskolan ska i övrigt följa de krav som Skolverket, länsstyrelsen, kommunala organ och 
andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten. 
 
 
3 § STYRELSENS SÄTE  
Styrelsen har sitt säte i Älta, Nacka kommun. 
 
 
4 § MOTTAGANDE M.M.  
Mottagande och urval  
Föreningens upptagningsområde är främst Nacka kommun. 
 
Erbjudande om mottagande och urval av barn till föreningens förskola ska baseras på de 
grunder Nacka kommun godkänner.  
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Styrelsen ska se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen 
även i övrigt erbjuds en god miljö.  
 
Förtur ges till syskon till barn som har plats på förskolan. Om flera syskon från olika familjer 
står i kö har det barn förtur som är äldst, dock med iakttagande av vad som ovan stadgas. 
Mottagande av barn i behov av särskilt stöd förutsätter att kommunen medverkar genom 
ekonomisk eller annan stödåtgärd. 
 
Tilldelad plats får utnyttjas endast om sökanden/-a är eller antas till medlem/-mar i 
föreningen. 
 
Har denne/de inte ansökt om medlemskap eller vägras han/hon/de medlemskap, faller beslutet 
om mottagande. 
 
För utnyttjad plats vid föreningens förskola ska erläggas avgift i enlighet med vad som 
föreskrivs i § 7. 
 
Frågan om mottagande får hänskjutas till föreningsstämmans avgörande. 
 
 
5 § MEDLEMS ANTAGANDE  
Till medlem antas förälder/-rar till barn som enligt styrelsens eller föreningsstämmans beslut 
om intagning tilldelas plats i föreningens förskola om sökanden/-a kan väntas följa 
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. 
 
Medlemskapet i föreningen är personligt. Båda föräldrarna ska vara medlemmar om de 
sammanbor eller har gemensam vårdnad. 
 
För medlemskap är det önskvärt att föräldrarna har ett intresse för montessoripedagogik och 
är beredda att i möjligaste mån stödja och främja barnets utveckling i enlighet med dess 
principer. 
 
 
6 § MEDLEMS ÅLIGGANDEN  
Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat, dock högst motsvarande 
tjugo (20) hela arbetsdagar per verksamhetsår: 
 o delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande arbetsmiljö, o stå till förfogande för jourinsats enligt schema vid den anställda personalens frånvaro 

på grund av sjukdom, semester eller liknande samt o aktivt delta i de av styrelsen fastslagna arbetsuppgifterna. 
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Om föreningsstämman beslutar annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar 
om hur denna skyldighet ska fullgöras. Därvid ska förskolechefens och den anställda 
personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas.  
 
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser 
och avgifter samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 
 
 
7 § DEPOSITION OCH AVGIFTER 
 
Deposition  
För erhållande av nyckel tillhörande förskolan skall medlem till föreningen erlägga en 
nyckeldeposition om femhundra (500) kronor inom två (2) veckor efter att medlemskap 
beviljats. 
 
Erlagd deposition återbetalas vid utträde ut föreningen efter att nyckel återlämnats och 
kvitterats. 
 
Avgifter till Montessoriföreningen Svanen ekonomisk förening  
Föreningsstämman får överlåta till styrelsen att fatta beslut om vilka avgifter som ska uttas 
och fastställa betalningsterminer, och betalningssätt i de två ovan nämnda fallen och på vilket 
sätt avgifterna ska debiteras medlemmarna. Förändring i styrelsens beslut i dessa avseenden 
ska tillkännages i protokoll från styrelsemöte senast två (2) månader i förväg. 
 
Avgift för nyttjande av plats i förskolan  
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna erlägga avgift. Denna debiteras av 
och betalas till kommunen. 
 
 
8 § UPPSÄGNING M.M.  
Uppsägning  
Med uppsägning avses uppsägning till utträde ur föreningen och uppsägning av tilldelad plats 
i föreningens förskola. 
 
Uppsägning ska göras på av Nacka kommun anvisad plats minst en (1) månad i förväg, se 
nedan 9 §. Styrelsen äger dock rätt att förkorta i föregående nämnda tid. 
 
Frågan om villkoren för uppsägning av tilldelad plats får hänskjutas till föreningsstämmans 
avgörande. 
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Uteslutning  
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar eller motarbetar 
föreningens intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. 
 
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan 
därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till 
medlemmen. 
 
Förlust av rösträtt  
Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen eller sagt upp tilldelad plats i föreningens 
förskola förlorar sin rätt att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens 
angelägenheter efter det att medlemskapet upphört. 
 
Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt i angivna hänseenden. 
 
 
9 § MEDLEMS AVGÅNG  
Utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket (vissa stadgeändringar) och 12 kap. 4 § 
andra stycket (fusion) LEkF, äger avgång ur föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som 
infaller tidigast en (1) månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller 
annan omständighet som föranlett avgången inträffat. 
 
 
10 § STYRELSEN   
Styrelsen ska bestå lägst av tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Dessutom kan högst fyra (4) 
suppleanter utses. En styrelseledamots eller suppleants uppdrag gäller för ett (1) år i taget.  
 
Föreningsstämman utser ordföranden i styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. 
Suppleant kan ersätta styrelseledamot. 
 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelseledamot och suppleant utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålls 
påföljande räkenskapsår. 
 
All personal har närvaro- och yttranderätt vid föreningsstämmor. 
 
 



MONTESSORIFÖRSKOLAN STADGAR 

 

SVANEN  
2016-04-20 
 

Sida 5(7)  
 
 
11 § REVISORER  
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två (2) revisorer jämte lika många 
suppleanter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls räkenskapsåret efter valet. 
 
 
12 § FIRMATECKNING  
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser. 
 
 
13 § RÄKENSKAPSÅR  
Föreningens räkenskapsår är brutet räkenskapsår från 1/7 år 1 till 30/6 år 2. 
 
14 § ÅRSREDOVISNING  
Styrelsen ska senast den 15 oktober varje år till föreningens revisorer avge årsredovisnings-
handlingar. 
 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast två (2) 
veckor före och hållas tillgänglig för övriga medlemmar senast en (1) vecka före ordinarie 
föreningsstämma. 
 
 
15 § ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före december månads utgång. 
 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande förekomma till behandling: 
 

1. val av ordföranden 
2. justering av röstlängd 
3. val av justeringsmän 
4. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
5. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande 
6. fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller 

förlust 
7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 
9. budget 
10. anvisningar om medlemmarnas åligganden  
11. avgifter 
12. val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter 
13. val av revisorer och revisorssuppleanter 
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14. eventuella övriga frågor.  
 
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmälas 
till styrelsen. Framställan hos styrelsen ska ske i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen 
till stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelserna i 8 § 
andra avsnittet under rubriken Uteslutning. 
 
 
16 § EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  
Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i 
förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det 
för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens 
medlemmar. 
 
Kallelse ska utfärdas inom fjorton (14) dagar från det att styrelsen erhåller begäran därom. 
 
 
17 § KALLELSE TILL STÄMMA  
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom anslag på förskolan och 
även på annat sätt efter styrelsens beslut, som ska fattas i enlighet med vid tidpunkten 
gällande lag. Under vissa förhållanden,  se 7 kap. 8 § LEkF, ska skriftlig kallelse avsändas.  
 
Kallelse får utfärdas tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före ordinarie stämma och 
senast en (1) vecka före extra stämma. 
 
Då kallelse utgått till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom. 
 
18 § ÖVERSKOTTSFÖRDELNING  
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan avsättning till reservfond skett, 
föras i ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring ska ges i förhållande 
till under räkenskapsåret erlagda barnomsorgsavgifter. 
 

 
19 § UPPLÖSNING  
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar delas lika mellan 
medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda insatser. 
 
Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade 
medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive två 
tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på två (2) på varandra följande stämmor. 
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20 § STADGEÄNDRING  
För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i LEkF. 
 
 


