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1. NAMN 
Föreningens namn är Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk förening. 
 
2. VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL 
Föreningens verksamhet är att inom Sjöbo Kommun driva fristående Montessorigrundskola 
med förskoleklass  
samt Montessorifritidshem. 
Föreningen har till ändamål att: 
 
• Främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva skola,   

förskoleklass och fritidshem för medlemmarnas barn till en rimlig kostnad och i vars 
verksamhet medlemmarna bereds möjlighet att delta. 

• I förskoleklass samt fristående skola ge samma möjligheter kostnadsfritt utan tvunget 
medlemskap. 

• På grundval av den internationellt accepterade Montessoripedagogiken ge barn ökade 
insikter om sig själv och andra för att utveckla barnens initiativförmåga, skapa tolerans 
och befordra samarbete. 

• I Maria Montessoris anda verka för gemenskap mellan människor tillhörande olika 
nationaliteter, åsiktsinriktningar, arbetsområden och livsintressen.  

• Verka för fördjupad information om Montessoripedagogiken samt för dess utbredning. 
 
Föreningen är ansluten till Svenska Montessoriförbundet och Friskolornas Riksförbund. 
Föreningen är politiskt och religiöst neutral. 
 
3. INSATS 
Medlemskap i föreningen vinns av de föräldrar (1 medlemskap per familj) som erlägger en 
insats om 100kr. Medlemskap vinns av föräldrar med barn inskrivna på fritidshem. Insatsen 
erlägges till föreningen i samband med månadsavgift vid barnets start på fritidshem. För 
föräldrar till barn i förskoleklass och grundskola är medlemskap frivilligt och inget krav för 
elev. Insats återbetalas på begäran av föräldrar vid utträde ur föreningen. 
 
4. VÅRDNADSHAVARES ÅLIGGANDE 
Medlem i föreningen är skyldig, övriga uppmuntras, att när styrelsen påkallar: 

• Delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö. 
• Medverka i gemensamma aktivitetsdagar. 
• Vara behjälplig vid den anställda personalens frånvaro såsom vid sjukdom, semester 

och liknande. 
Dock högst motsvarande tre hela arbetsdagar á 8 timmer per person och verksamhetsår. 
 
 
 
 



	 En liten skola med ett stort hjärta och mycket värme	 	

Montessoriskola & föräldrakooperativ sedan 2003. Vi är politiskt & religiöst obundna och öppen för alla! 

 
 
 
 
5. MÅNADSAVGIFT, UTEBLIVEN BETALNING 
Den av medlemmarna på årsmötet fastställda avgift erläggs enligt debitering från föreningen. 
Sjukdom eller annan frånvaro berättigar ej till reducerad avgift. Två upprepade uteblivna 
betalningar av fritidshemsavgiften samt en skriftlig varning från styrelsen, innebär uppsägning 
samt avstängning från berörd verksamhet med omedelbar verkan. Uppsägning från fritidshem 
är 2 månader och skall meddelas skriftligen till rektor/fritidspersonal. 
 
6. ÅRSAVGIFT 
Årsavgiften till Svenska Montessoriförbundet bestäms av årsmötet, dock högst 200kr.  
För barn i fristående grundskola och förskoleklass utgår ingen årsavgift. 
 
7. STYRELSE 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall ha sitt säte i Sjöbo kommun. 
Styrelsen består av en ordförande, minst 3 och högst 7 ledamöter samt eventuellt 2 
suppleanter vilka väljs på föreningsstämman. Ordföranden väljs på två år. Ledamöter väljs 
växelvis på två år så att 2-4 ledamöter väljs ena året och 1-3 ledamöter det andra året. 
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, anställer personal samt förvaltar och ansvarar 
för föreningens medel. Styrelsen sammanträder så ofta ordförande anser nödvändigt eller då 
minst en ledamot begär detta. Styrelsen är beslutsför när en fler än hälften av dess ledamöter 
är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. 
 
8. FIRMATECKNING 
Föreningens firma tecknas av, två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter var för sig. 
 
9. FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma hålls före vecka 16:s utgång. Kallelse till stämma anslås i 
verksamhetens lokaler och/eller föreningens kommunikationsplattform tidigast fyra veckor 
och senast två veckor i förväg. Extra stämma skall hållas när styrelsen, revisor eller minst en 
tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär det. Vid årsmöte äger varje medlem en 
röst. All omröstning sker öppet, men val skall, om någon önskar, ske genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal i valfrågor avgörs utgången genom lottning. I andra frågor har 
ordförande utslagsröst. Övriga meddelanden anslås i verksamhetens lokaler och 
kommunikationsplattform. 
 
10. FÖRSLAG FRÅN FÖRÄLDRAR 
Önskar förälder att föreningen på stämman skall behandla och besluta i viss fråga skall 
anmälan härom vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. 
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11. ÄRENDE VID STÄMMAN 
Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1. Val av mötesordförande 
2. Val av sekreterare 
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
4. Frågan om mötet utlysts stadgeenligt 
5. Föredragning av årsredovisning jämte revisorns berättelse avseende föregående år 
6. Fastställande av resultat och balansräkning 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter 
8. Fastställande av årsavgift till Svenska Montessoriförbundet 
9. Val av ordförande 
10. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor 
11. Övriga frågor 

 
12. RÄKENSKAPSÅR 
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret. 
 
13. REVISOR 
På ordinarie årsstämma skall väljas en revisor för fram till nästa ordinarie årsstämma. 
Styrelsen skall senast 6 veckor före årsstämman tillställa revisorn en förvaltningsberättelse över 
föreningens verksamhet under föregående år samt övriga erforderliga handlingar. Revisorn 
skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse senast två veckor före årsstämman. 
 
14. ÄNDRING AV STADGAR 
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsstämmor, varav 
en ordinarie årsstämma. 
 
15. UPPLÖSNING 
För upplösning av föreningen erfordras beslut därom vid två på varandra följande stämmor, 
varav en ordinarie årsstämma. Minst fyra månader skall förflyta mellan stämmorna. Förslaget 
om upplösning skall vid båda stämmorna biträdas av minst två tredjedelar av de angivna 
rösterna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till Sjöbo kommun för 
liknande verksamhet. 
 
16. ÖVERSKOTT 
Eventuellt överskott vid budgetårets slut skall fonderas till nästa räkenskapsår. 
 
 
 
 


