STAD
DGAR
för
ENINGEN NORDVÄST
N
TRA SKÅNE
ES FOLKHÖ
ÖGSKOLA
FÖRE
h ändamål
§ 1 Egenskap och
kola är en pa
artipolitiskt ooch
Föreniingen Nordvvästra Skånees folkhögsk
religiö
öst obunden ideell fören
ning med sätte i Munka Ljungby,
L
Föreniingen är huvvudman för Munka folk
khögskola (reviderad
r
20
010-0101).
o
Föreniingen har tilll uppgift attt driva och organisera
folkhö
ögskoleverkssamhet i enliighet med förordningen
fö
n om statsbiidrag
till folk
kbildningen
n och av Folkkbildningsråådet eller därrtill befogadd
myndiighet utfärdaade bestämm
melser samtt av stämman antaget
måldo
okument.
§ 2 Fö
öreningens organ
Föreniingens högssta beslutandde organ är stämman occh i övrigt
styrelssen.
§ 3 Meedlemskap
Medleemmar kan vara
v
fysiska och juridisk
ka personer.
Juridissk person äg
ger rätt att reepresenterass på stämma
an med två
ombud
d.
Medleem ska verkaa för förenin
ngens målsätttning och utveckling,
u
räätta
sig efter stadgarnaas föreskrifteer och stadg
geenligt fatta
ade beslut.
mskap lämnaas till styrelsen som prövvar
Skriftllig ansökan om medlem
ansökaan och beslu
utar i ärendeet när det gääller enskilda
a medlemm
mar.
Stämm
man beslutarr om medlem
mskap för ju
uridisk perso
on.
Beslutt, varigenom
m inträdesan
nsökan avslag
gits, kan av den
inträdessökande överklagas
ö
tiill stämman.
§ 4 Stäämma
Ordinarie stämmaa hålls årligeen före 31 maj.
m
s
hållls, då styrelssen finner sk
käl till det. Extra
E
stämm
ma skall
Extra stämma
även hållas
h
när deet för uppgivvet ändamål skriftligen begärs
b
av revvisor
eller minst
m
en tion
ndel av samttliga röstberrättiga-de me
edlemmar. I detta
fall skaall stämman
n hållas inom
m 30 dagar efter
e
det beg
gäran därom
m inkomm
mit till styrelssen. Extra sttämma kan endast
e
behandla den elleer de
frågor som föranleetts av stämm
mans hållan
nde.
ma sker genoom annons i lokalpresse
en. Det skalll vid
Kallelsse till stämm
ordinaarie stämmaa ske senast 330 dagar förre stämmans hållande. T
Till
extra stämma
s
kallas senast 14
4 dagar före.
Medleemmar har motionsrätt
m
ttill ordinariee stämma. Motion
M
skall vara
styrelssen tillhandaa senast 20 ddagar före sttämmans hå
ållande.
Dagorrdning med styrelsens ooch revisorerrnas berättelser samt förrslag
från sttyrelse, valbeeredning och
h väckta mo
otioner skall finnas tillgäängligt
på sko
olans expedittion senast 114 dagar föree ordinarie stämmas
s
hållan
nde.
Vid orrdinarie stäm
mma skall fööljande ärenden behandlas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
10
11..
12.
13..
14.

15..

16
6.

17.
18.
9.
19

Fastställan
nde av röstläängd
Fastställan
nde av dagorrdning
Val av ord
dförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Val av två personer soom jämte ord
dföranden ju
usterar protookollet
Val av två rösträknare
m huruvida sttämman är stadgeenligtt utlyst
Beslut om
Styrelsenss verksamheetsberättelse och rektors information
n om
innevaran
nde års verkssamhet
Revisorern
nas berättelsse
Fastställan
nde av resulttaträkning och
o balansräkning
Dispositio
oner beträffaande vinst elller förlust enligt den
fastställda balansräkn
ningen
Beslut om
m ansvarsfrih
het för styrellsen
Beslut om
m arvoden
Val av styrrelse
a) ordförande förr ett år
damöter för ett till två årr
b) led
Val av
a) revvisorer för eett år
b) revvisorsersättaare för ett årr
Val av valb
beredning
a) ordinarie ledaamöter för ettt år
nde
b) sammankallan
c) ersättare för ettt år
Eventuellaa övriga valäärenden
Motioner och styrelse ns utlåtandee
Styrelsenss övriga försllag

hålla punkterrna 1-7 för
Dagorrdning vid exxtra stämmaa skall inneh
ordinaarie stämmaa och den ell er de frågor för vilka stä
ämman skallll
hållas..
Beslutt fattas genom öppen om
mröstning. Val
V sker genom sluten
omrösstning om rö
östberättigadd begär det.
Varje medlem
m
harr en röst. En
nskild medleem kan ej ge
enom fullmaakt
överlåtta sin rösträätt.
Juridissk person haar det antal rröster som motsvarar
m
viid stämman
befullm
mäktigade ombud.
o
Beslutt fattas med enkel majorritet. Vid lika röstetal ha
ar ordförandden
utslagsröst utom vid
v val då lottten avgör.
h ej rätt attt delta i beslu
ut som gälle
er styrelsenss
Styrelssemedlem har
ansvarr för förvaltn
ningen.
§ 5 Styyrelsen
Styrelssen är mellaan stämmorn
na föreningeens högsta beslutande
b
oorgan
och led
der förening
gens verksam
mhet i övereensstämmelsse med desss
stadgaar och av stäm
mman fattadde beslut. I dessa uppgiifter ingår attt vara
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styrelsse för Munka folkhögskoola (revideraad 2010-01-0
01) och svaraa för
folkhö
ögskolans veerksamhet occh ekonomiska riktlinjer för varje
räkensskapsår.
Styrelssen består avv sju ledamööter (reviderrad 2008-055-12).
Mandaattiden för styrelsens
s
leddamöter är två
t år. Vid fö
örsta valtillfäället
väljs halva
h
styrelseen för endasst ett år, så att mandattid
derna överlaappar
varand
dra.
Anställld personal och kursdelltagare vid Munka
M
folkh
högskola
(revide
derad 2010-0
01-01) kan in
nte vara styreelseledamot eller revisorr eller
revisorrsersättare.
Styrelssen samman
nträder när oordföranden
n eller minstt två ledamööter
finnerr det påkallatt. Sammantrrädesplan fö
ör verksamh
hetsåret skalll
faststäällas på styreelsens konstiituerande saammanträde
e. För kallelsse
svarar ordförande.
dras att mer än hälften aav
För attt styrelsebesslut skall varra giltigt ford
styrelssens samtlig
ga ledamöterr är om beslu
utet ense.
Rektorr skall delta i styrelsens sammanträäden och harr där yttrandde- och
förslag
gsrätt samt rätt
r att till prrotokollet an
nteckna skiljaktig menin
ng.
Två reepresentanteer för person
nalen och en
n för elevkåre
en har närvaaro-,
yttrand
de- och försllagsrätt vid sstyrelsens saammanträde
en. De utsess i
följand
de ordning:
1. En ordinarie och en errsättare för lärarna
l
utses för ett år aav de
und som skoolan har kolleektivavtal med;
m
lärarförbu
2. En ordinarie och en errsättare för övrig
ö
person
nal utses förr ett år
m skolan har kollektivavtaal
av de facklliga organisaationer som
med;
3. En ordinarie och en errsättare för de
d studerande utses för en
termin av elevkåren viid skolan.
Dessa representan
nter har rätt att till proto
okollet få skiiljaktig meniing
anteck
knad.
§ 6 Reektor uppgifter
Rektorrs uppgifter och åliggan
nden regleras i av styrelssen fastställdd
delegaationsordnin
ng.

ndra organ
§ 7 An
Styrelssen kan inräätta andra orrgan för folk
khögskoleverrksamheten .
Uppgiifter och beffogenheter fö
för sådana orrgan skall be
eskrivas i av
styrelssen fastställd
da delegation
nsordningarr.
§ 8 Reevisorer
Granskning av förreningens veerksamhet skall
s
utföras av två revisoorer.
orer och reviisorsersättarre utses av sttämman. En
n revisor och
h en
Reviso
ersättaare skall varaa godkänd eeller auktorisserad revisorr.
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Valbarr till revisor är endast peerson som in
ntar en oberroende och
självsttändig ställn
ning gentemoot styrelsen..
Revisionen skall ske
s i överenssstämmelse med god revvisionssed.
d
efter det
d att revisoorerna
Revisionsberättelsse skall avgees senast 14 dagar
ning och övriga revisionsshandlingarr.
erhålliit styrelsens årsredovisn
§ 9 Vaalberedning
g
Valberredningen sk
kall bestå avv fem ordinaarie ledamötter. (revideraad
2009--05-11)
Valberredningen sk
kall lägga fraam förslag till
t kandidate
er för de val
stämm
man skall förreta.
§ 10 Ekonomisk förvaltning
f
och räkensskaper
nomiska red ovisning skaall ske i överrensstämmeelse
Föreniingens ekon
med god
g redovisn
ningssed.
Föreniingens räken
nskapsår av slutas per kaalenderår.
Styrelssen beslutarr om firmateecknare och attesträtt samt tecknaree för
post- och
o bankuttaag.
Styrelssen skall varrje år till stäm
mman avläm
mna årsredovisning
innehåållande förvaaltningsberäättelse samt resultat- och
h balansräkn
ning.
Årsred
dovisningen
n skall vara reevisorerna tillhanda sna
arast möjligtt dock
senastt den 15 marrs.
§ 11 Sttadgeändrin
ng
Beslutt om ändring
g av dessa sttadgar fattass av stämma
an och måstee
biträdaas med min
nst 2/3 av avggivna röster eller genom
m beslut medd enkel
majoriitet av två påå varandra fö
följande stäm
mmor med högst
h
60 daggar
emellaan, varav en skall vara orrdinarie.
§ 12 Beslut om fö
öreningens upplösning
g
delse av verk
ksamhetens upphörandee beslutar stämman om
m
I händ
föreningens upplö
ösning och oom hur tillgåångarna ska
all användas..
Beslutt måste biträädas av minsst ¾ majorittet och behandlas vid tvåå på
varand
dra följande stämmor m
med högst 60
0 dagar eme
ellan, varav een
skall vara
v
ordinariie.
Den viid tillfället siittande styreelsen är ansvvarig för avvvecklingen.
Antagen 2000-08
8-16
Revideerad 2005-05-03
Revideerad 2008-0
05-12
Revideerad 2009-0
05-11
Revideerad 2010-01-01
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