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§ 1 Firma
Föreningens firma är Föräldrakooperativet Lekstugan i 
Lunden, ekonomisk förening.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen och föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att bedriva 
förskoleverksamhet för medlemmarnas barn. 
Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de 
överenskommelser och avtal som träffas mellan 
föreningen och kommunen. Barnomsorgen skall i övrigt 
uppfylla de krav som socialstyrelsen, länsstyrelsen, 
kommunala organ och andra myndigheter ställer på 
verksamheten. 

I sin verksamhet skall föreningen således verka för:
• demokrati
• solidaritet
• jämlikhet och människors lika värde
• hänsyn och respekt
• självbestämmande och integritet

I sin verksamhet skall föreningen motverka:
• auktoritära beslut och passivitet
• konkurrens som innebär att trycka ner andra eller 

ställa någon utanför
• ojämlikhet och fördomsfulla attityder
• mobbing och förtryck
• bristande hänsyn och känslomässigt utlämnande av 

individen

Ansvaret för att målsättningen efterlevs delas av 
föreningens medlemmar och av föreningen anställd 
personal.

§ 4 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas föräldrar eller 
annan vårdare till barn som är inskrivna vid 
föräldrakooperativet. Ansökan om inträde prövas av 
styrelsen.

§ 5 Intagning
Vid inskrivning av barn skall beaktas förutsättningarna 
för en väl fungerande barngrupp och förskolans 
ekonomiska och pedagogiska planering. Intagning av 
barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos 
styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen i samråd med 
ansvarig grupp för intagning av barn. Intagning av nya 
medlemmar sker genom beslut på föreningsstämma. 
Syskon till barn i förskolan har förtur till vakanta 
platser. Till den tid barnet stått i kö skall läggas den 
tid föräldern eller föräldrarna varit medlemmar i 
föreningen. Barn kan tidigast skrivas in vid förskolan 
när det är ett år gammalt.

§ 6 Insats
För att erhålla medlemskap måste varje medlem betala 
en insats till föreningen. Insatsens storlek beslutas av 
föreningsstämma. Den får maximalt bestämmas till 
1/10 av det basbelopp som gäller vid inträdet. Insatsen 
betalas vid inträde i föreningen och återbetalas vid 
utträde.

§ 7a Uppsägning av barnomsorgsplats
Uppsägning av barnomsorgsplats skall skriftligen 
anmälas till styrelsen minst tre månader före 
medlemskapet i föreningens upphörande eller vid byte 
av barnomsorgsplats. Uppsägning räknas fr.o.m. den 
1:a i nästkommande månad. Vid utträde ur föreningen 
återgår tilldelad barnomsorgsplats till föreningen. 
Under uppsägningstiden är medlem skyldig att fullgöra 
alla sina skyldigheter mot föreningen enligt dess 
stadgar.

§ 7b Automatisk uppsägning av barnomsorgsplats
Upphörande av omsorgsplats och uppsägning av 
medlemskap sker automatiskt omgående i de fall 
då kommunen av någon anledning inte är villig att 
betala föreningen för medlemmens omsorgsplats. 
Om en medlem, under pågående medlemskap, flyttar 
till en annan kommun än huvudmannens, och den 
nya kommunen inte är villig att betala föreningen 
för medlemmens omsorgsplats, sker automatisk 
uppsägning av medlemskapet och barnomsorgsplatsen 
avslutas omgående. 

§ 8 Uteslutning
Medlem som inte fullgör sina åligganden gentemot 
föreningen eller eljest uppsåtligen skadar eller 
motarbetar föreningen får av styrelse uteslutas 
ur föreningen. I ett sådant fall mister medlemmen 
även sin barnomsorgsplats. Utesluten medlem kan 
framskjuta frågan om uteslutning till nästkommande 
föreningsstämma eller av styrelsen utlyst extra 
medlemsmöte. Anmälan till styrelsen skall ske 
skriftligen inom en månad från det att meddelandet är 
avsänt till medlemmen.

§ 9 Barnomsorgsavgifter
För den verksamhet som föreningen bedriver 
skall medlemmarna erlägga en månadsavgift. 
Månadsavgiften beräknas per barn med utgångspunkt 
från verksamhetsperiodens driftsbudget. För att ändra 
avgiften krävs beslut på två av varandra följande 
medlemsmöten eller ett enhälligt styrelsebeslut. 
Styrelsen beslutar om avgiftens storlek eller eventuell 
avgiftsbefrielse. Avgiften får dock inte överstiga 
kommunens maxtaxa.

§ 10 Föräldrainsats
Varje medlem deltar i verksamheten i den omfattning 
föreningsstämman beslutar.



§ 11 Föreningens intäkter och kapitalbildning
Föreningens intäkter utgörs av statsbidrag, kommunalt 
bidrag, barnomsorgsavgifter samt i förekommande fall 
andra utdebiteringar. Föreningen kan även ta emot 
donationer och andra bidrag.

§ 12 Budget och avgifter
Föreningen skall årligen i god tid före räkenskapsårets 
utgång anta budget för det kommande verksamhetsåret 
på en föreningsstämma.

§ 13 Styrelse
Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. 
Föreningsstämman utser ordförande och kassör i 
styrelsen. Styrelsen är beslutför när antalet närvarande 
ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av 
samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller 
den mening för vilken mer än hälften av de närvarande 
röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av 
ordföranden, dock fordras för giltigt beslut enhällighet 
när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är 
närvarande. Styrelseledamot och suppleant utses för 
tiden till dess att ordinarie föreningsstämma hålls 
påföljande räkenskapsår.

§ 14 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, 
som justeras av ordförande och en ytterligare ledamot, 
som styrelsen utser. Protokoll skall förvaras på 
betryggande sätt och skall föras i nummerföljd.

§ 15 Konstituering, Firmateckning
Styrelsen konstituerar sig själv. Föreningens firma 
tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som 
styrelsen därtill utser.

§ 16 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till 
och med 31 december.

§ 17 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 1 
revisor och 1 suppleant för tiden intill dess ordinarie 
föreningsstämma hålls räkenskapsåret efter valet.

§ 18 Årsredovisning
Styrelsen skall senast 4 veckor före ordinarie 
föreningsstämma lämna årsredovisningshandlingar 
till föreningens revisor. Revisorn skall 2 veckor 
före ordinarie föreningsstämma lämna in sin 
revisionsberättelse till styrelsen.

§ 19 Föreningsstämma
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens 
angelägenheter utövas vid föreningsstämma.

§ 20 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall äga rum före mars 
månads utgång.

§ 21 Motionsrätt
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat 
på föreningsstämman skall kunna anges i kallelsen till 

denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen 
senast före januari månads utgång eller den tid som 
styrelsen bestämmer.

§ 22 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen 
eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 
av samtliga röstberättigande skriftligen begär det 
hos styrelsen med angivande av ärende som önskas 
behandlat på stämman.

§ 23 Dagordning
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Frågan om stämman är utlyst i behörig tid
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av stämmoordförande
5. Anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare
6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition (med anledning av 

årets vinst eller förlust)
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och 

revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 

samt av föreningsmedlem anmält ärende 
Barnomsorgsavgifter, omfattning av obligatoriska 
föräldrainsatser, val av medlemmar till respektive 
ansvarsområden.*

19. Stämmans avslutande

§ 24 Protokoll
Ordförande skall sörja för att det förs protokoll vid 
föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll 
gäller:
1. att röstlängd, om sådan upprättas skall tas in i eller 

biläggas protokollet
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet
3. om omröstning har ägt rum, att resultatet anges
Det justerade protokollet från föreningsstämman skall 
hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor 
efter stämman.

§ 25 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske per post, e-post 
eller genom anslag på kooperativets anslagstavla. 
Kallelse skall vara utsänd eller anslagen tidigast fyra 
veckor före samt senast två veckor före ordinarie 
stämma och senast en vecka före extra stämma. Även 
andra meddelanden än kallelse skall ske per post, e-post 
eller genom anslag på kooperativets anslagstavla.



§ 26 Rösträtt
Vid föreningsstämman har varje medlemsfamilj en röst. 
Rösträtt har endast den medlemsfamilj som fullgjort sina 
åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt 
lag.

§ 27 Beslut vid stämma
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som 
fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika 
röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val 
anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal 
avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av 
stämman innan valet förrättas.

§ 28 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning för 
tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 
Valberedningen består av två personer som skall föreslå 
kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall 
förrättas på föreningsstämma.

§ 29 Överskottfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall 
sedan avsättning till dispositionsfond skett föras i 
ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar 
annat att återbäring skall ges i förhållande till under 
räkenskapsårets erlagda avgifter.

§ 30 Upplösning av föreningen
Vid en eventuell upplösning av föreningen skall där 
ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar/
föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 
medlemmarna. Därvid skall 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 tredjedelars majoritet av 
de röstberättigade på två av varandra följande stämmor.

§ 31 Stadgeändring
Ändring av stadgarna fordrar att samtliga röstberättigade 
medlemmar i föreningen förenar sig om det, eller att 
beslut fattas på två av varandra följande stämmor och 
på den senare biträds av minst två tredjedelar av de 
röstberättigade i föreningen. I vissa fall krävs högre 
majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 32 Anställda
Anställda äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt 
vid medlemsmöte. Om de anställda är medlemmar i 
föreningen har även de en röst.

§ 33 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen 
om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.

* § 23-18 Gäller ej personalgruppen då styrelsen 
tillsätter den efter behov.

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämman 
den 2005-02-26, Göteborg.


