SMF: s stadgar
§ 1 Ändamål

Sollentuna Musikklassers föräldraförening har till syfte att verka för ett gott
samarbete mellan hem och skola vid Sollentuna Musikklasser. Föreningens
syfte är också att aktivt stödja verksamhet som gagnar eleverna i skolan.

§ 2 Firma

Föreningens firma är Sollentuna Musikklassers föräldraförening, nedan
kallad SMF.

§ 3 Medlemskap

Medlem i föreningen är varje målsman till barn som går i Sollentuna
Musikklasser (föräldramedlem). Dessutom kan andra som önskar stödja
föreningens målsättning beviljas inträde som medlem (stödmedlem).
Styrelsen skall pröva sådan ansökan om inträde. Två personer som
tillsammans är målsmän för samma barn har tillsammans ett medlemskap.
Går i samma familj två eller flera syskon i Sollentuna Musikklasser har
målsmännen en röst för varje barn. Medlem som inte är målsman till elev på
skolan har vardera en röst.

§ 4 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, eller som gör sig skyldig till
sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande att föreningens
anseende äventyras, att föreningens intressen skadas eller inte fullgör
stadgade skyldigheter kan på styrelsens förslag uteslutas efter beslut av
ordinarie eller extra årsstämma. Beslut om uteslutning sker med enkel
majoritet.

§ 5 Årsavgift

Medlem bör betala fastställd årsavgift. Styrelsen föreslår och stämman
beslutar om årsavgiftens storlek. Stämman har rätt att åsätta differentierade
avgifter för föräldramedlem respektive för stödmedlem.

§ 6 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

§ 7 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse av lägst sex och högst
fjorton ledamöter med högst en personlig suppleant för varje ordinarie
ledamot. Medlemmarna i varje skolklass har rätt att bland medlemmarna ur
klassen senast vid det första föräldramötet på höstterminen välja en
ordinarie styrelseledamot och en personlig suppleant för denne. De sålunda
valda styrelseledamöterna och suppleanterna skall rapporteras till
valberedningen.
På årsstämman skall de klassvalda styrelseledamöterna och deras
suppleanter presenteras för årsstämman av valberedningen och förklaras
formellt valda av årsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs intill
nästkommande års val. På årsmötet utses ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör i SMF. Ordföranden utses för ett år och övriga roller,
om möjligt, på två år i taget. Ytterligare högst två styrelseledamöter kan
föreslås av valberedningen och väljas in i styrelsen av årsstämman. I övrigt
konstituerar styrelsen sig själv
Styrelsen skall sammanträda vid behov, dock minst två gånger per termin.
Protokoll skall upprättas efter styrelsemöte och skall hållas tillgängligt hos
föreningen för medlemmarna senast tre veckor efter mötet. En
sammanfattning av vad som avhandlades på styrelsemötet skall
distribueras till medlemmarna via elever, via e-post eller kan läsas på
föreningens hemsida. Till styrelsemöte kallas ordinarie ledamöter. Kopia
sänds till suppleanter för kännedom. Vid styrelsemöte har suppleant
närvarorätt. Suppleant har rösträtt endast vid förfall av ordinarie ledamot.
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Adjungerade ledamöter skall kallas till styrelsemöte. Styrelsen kan kalla
utsedda projektansvariga till styrelsemöte då det erfordras för rapportering
av pågående projekt.
Styrelsen är beslutför när minst 25 % (tjugofem procent) av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande, dock lägst fyra styrelseledamöter. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röster gäller den mening som
ordföranden biträder.
§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av de
personer, minst två i förening, som styrelsen utser.

§ 9 Årsredovisning

Tre (3) veckor innan årsstämman skall styrelsen till revisorerna överlämna
årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning.

§ 10 Revisorer

För att granska styrelsens förvaltning utser årsstämman två revisorer.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen en (1) vecka före
ordinarie årsstämma.

§ 11 Valberedning

Valberedning består av tre ledamöter, varav en utses till sammankallande
och en bör nyväljas. Ledamöterna väljs av årsstämman intill nästkommande
års ordinarie stämma. Valberedningen syftar till att informera och
administrera frågor kring val av styrelseledamöter i klasserna samt föreslå
högst två ytterligare styrelseledamöter. Valberedningens förslag till styrelse,
inklusive förslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och
revisorer skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmöte samt
anslås på SMK hemsida.

§ 12 Årsstämma

Ordinarie årsstämma skall årligen hållas före oktober månads utgång på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Medlem som önskar få visst ärende behandlat av årsstämman bör
skriftligen till styrelsen meddela detta senast en (1) vecka före årsstämman.
Kallelse och dagordning till årsstämma sker via elever eller via
e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före stämman. Protokoll från
stämma skall översändas till samtliga medlemmar alternativt hållas
tillgängliga på föreningens hemsida senast 2 månader efter ordinarie
stämma.
På årsstämman skall förekomma:
1. Öppnande av mötet
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Fråga om kallelse till årsstämman behörigen skett.
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift
10. Rapportering av valda styrelseledamöter och personliga suppleanter.
11. Val av styrelseledamöter föreslagna av valberedningen
12. Val av två revisorer
13. Val av tre medlemmar till valberedningen.
14. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

§ 13 Extra stämma

Extra stämma skall hållas då styrelsen kallar till det eller när 1/10 av
medlemmarna begär det. Kallelse till extra stämma skall ske på samma sätt
som till årsstämma.
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§ 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs att minst två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna har fattat beslutet på stämma under förutsättning
att frågan tagits upp i så god tid att den finns med på kallelsen till stämman.

§ 15 Utträdande

Medlem som utträder ur föreningen kan inte göra anspråk på någon del av
föreningens tillgångar.

§ 16 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande
vid en ordinarie årsstämma ansluter sig till förslaget. Vid upplösning skall
årsstämman besluta vem föreningens tillgångar skall tillfalla.
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