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Reviderade vid årsmöte 2017-10-26 

  

§1              Namn 
  
  

Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 

§2 Ändamål 

  Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen 
grund. 

    
  Föreningen ska verka för en kvalitativ, stimulerande och utvecklande skol- och 
  

  

förskoleverksamhet. 

Skolmiljön och förskolemiljön ska vara ett komplement till barnets hemmiljö och 
tillgodose utbildningsbehov samt behov av trygghet och varaktiga relationer. 
  

För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal.  
Skolledare ska i anställningsvillkoren och tjänstebeskrivningen ges uppdraget att 
ansvara för och leda skolans samt förskolans pedagogiska verksamhet, anställa 
personal samt fungera som personalansvarig. 
  

Skolan ska i övrigt uppfylla de krav som läroplanen för grundskolan, kommunala 
organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa. 
Förskolan ska i övrigt uppfylla de krav som läroplanen för förskolan, kommunala 

organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa. 

§3 Säte 

  
  

Föreningen har sitt säte i Härnösands kommun. 

§4 Medlem 
Medlemskapet är frivilligt och inga medlemsavgifter tas ut. Personer eller 
organisationer som vill främja föreningens ändamål, kan beviljas medlemskap. 

  

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i 

frågan och meddelar den sökande. Vid avslag ska motivering lämnas. 

  

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller 

motarbetar föreningens ändamål kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan. 

  

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningens årsmöte, detta 

görs genom meddelande till styrelsen, inom en månad från det medlemmen har fått 

meddelandet om uteslutning.   

 Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar. 

  

§5 Organ 
  
  

Föreningens organ är: 
 Föreningens årsmöte 
 Styrelsen 
 Revisor 



 
§6 Föreningens årsmöte   
  
  

Ordinarie årsmöte ska hållas senast sex månader efter närmaste bokslutstillfälle. 

  

  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordföranden för årsmötet 
2. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
3. Val av sekreterare för årsmötet samt en justeringsman. 
4. Fastställande av dagordning 
5. Styrelsens årsredovisning för det gångna året 
6. Revisorns berättelse 
7. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av ordförande för ett år   
10. Val av styrelseledamöter för 2 år 
11. Val av valberedning   
12. Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden 
13. Övriga frågor 

 

§7 Styrelsen 

Styrelsen är föreningens förvaltande organ med ansvar för drift, ekonomisk 
redovisning och föreningens övriga verksamhet. 
   

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.   

  

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.  
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.   
Styrelsemedlemmar väljs för två år i taget.   

   
Det åligger styrelsen att: 

• för föreningen gällande tillse att lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmötet fattade beslut   

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• ansvara för och förvalta föreningens medel 

• tillställa revisorerna räkenskaper för deras granskning 

• förbereda årsmöte 

 

Ordförandes uppdrag: 

• Ordförande är föreningens officielle representant och skall leda styrelsens 

förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för 

föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Ordförande har teckningsrätt för 

föreningens firma enligt§ 12 i stadgarna. 



  

  

  

 
Om ordförande har förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe. 
Styrelsen beslutar gemensamt om fördelning av övriga arbetsuppgifter. Har inte annat 
beslutats eller ansvar delegerats så ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren 
respektive kassören. 

Sekreterarens uppdrag: 

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten 

• föra protokoll vid styrelsens sammanträden 

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande 
sätt 

• se till att fattade beslut har verkställts 

• årligen återupprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen 

  

   

Kassörens uppdrag: 

• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen • se till att 
föreningen söker bidrag från stat, kommun m fl. 

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldigheter att föra bok över 
föreningens räkenskaper 

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar 

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning 

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid 

• i förekommande fall upprätta och avge självdeklaration, särskild uppgift, 
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom 
skatte- och avgiftsområdet. 

• föra medlemsförteckning 

• föra inventarieförteckning 

 

§8 Revisorer 

Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utförs av 
auktoriserad revisor. Revisorn ska verkställa revisionen enligt god revisionssed. 
Revisorn ska därtill granska föreningens skötsel och ge föreningens styrelse del 
av sina iakttagelser. 

§9 Kallelse 
Kallelse till ordinarie årsmöte sker tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) 
veckor före ordinarie årsmöte och senast två (2) veckor före extra årsmöte. 
Kallelsen publiceras på Kastellskolans hemsida vilket gäller även övriga 
meddelanden. 

  

§10    Årsredovisning 

Föreningens räkenskapsår sträcker sig från 1/7 – 30/6. Årsredovisningen ska 

omfatta förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning. 

  

§11    Vinstdelning   

Uppkomst av vinst återförs alltid till verksamheten. Ingen utdelning ges till 

föreningen eller dess medlemmar. 

  



§12    Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. 

Föreningens konton tecknas av ordförande och kassör var för sig och/eller av den 

som styrelsen utser. Rätt att teckna föreningen ges för perioden fram till och med 

nästkommande årsmöte.   

  

§13   Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål årsmötet i förväg 

beslutat och kan i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner det nödvändigt, eller 

då det för givet ändamål påfordras av revisor eller minst en tiondel (1/10) av 

föreningens medlemmar. 

  

§14   Omröstning 

Vid årsmöte äger varje medlem en (1) röst. Rösträtten ska utövas personligen. 

Organisationer som är medlem i föreningen äger rätt att delta i årsmötet med 

ombud som har rösträtt. Vid årsmötet sker val med öppen omröstning, såvida inte 

någon medlem begär sluten omröstning. 

  

§15   Stadgeändringar 

Ändringar av dessa stadgar kan göras av årsmötet och kräver att minst två 

tredjedelar av de som röstar biträder förslag om ändring. 

  

§16   Upplösning 

Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar, sedan verksamheten lagenligt 

avvecklats och eventuella återstående bidrag återbetalas till kommunen, skänkas till 

ändamål som beslutas av årsmötet. 

  

§17   Övrigt 

                      I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ideella föreningar. 


