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Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening 
 

Stadgar 
 

 

Syfte och idé 
§1 

Skeppsholmens folkhögskola är en ideell förening, som är religiöst och politiskt obunden. Den har till 

uppgift att i enlighet med gällande förordning för folkbildningen vara huvudman för Skeppsholmens 

folkhögskola. 

 

Syfte: 

Skolan ska 

- stärka och utveckla demokratin och därigenom skapa ett engagemang i samhällsutvecklingen 

- utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

- öka möjligheten för människor att påverka sin livssituation 

- öka delaktighet i kultur- och arbetslivets olika yttringar och stimuleras till eget skapande 

 

Idé: 

Skolan ska 

- genomföra verksamhet som stärker intresset för musik, kultur, hav, skärgård, båtar, båthantverk och 

segling, miljö och hållbarhet samt nordiska och internationella förhållanden 

- stimulera nytänkande och kreativ förmåga och använda tillgängliga resurser på ett utvecklande sätt 

- genomföra all verksamhet i en anda av respekt och tillit och därmed skapa förutsättningar för en lärande 

och inkluderande organisation 

 

Skolan ska vidare medverka i utvecklings- och förändringsarbete. 

 

Verksamhetsår 
§ 2 

Verksamhetsår är kalenderår. Räkenskaperna ska vara avslutade och tillgängliga för revision senast den 15 

mars. 

 

Medlemskap 
§ 3 

Föreningen är öppen för organisationer och enskilda som delar föreningens värdegrund. 
  

§ 4 

Medlemskap beslutas av styrelsen. 

 

§ 5 

Medlemsavgifter fastställs av föreningens höstmöte. En första medlemsavgift som erläggs under perioden 

oktober-december gäller även påföljande verksamhetsår. 

 

§ 6 

Organisation eller enskild som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligt till föreningens 

styrelse. 

 

§ 7 

Medlem, som motarbetar föreningens syfte eller arbete, ska uteslutas av styrelsen. 
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Föreningsmöten 
§ 8 

Föreningen har två ordinarie medlemsmöten per år. Vårmötet/årsmötet hålls före maj månads utgång och 

höstmötet före december månads utgång. 

 

§ 9 

Extra föreningsmöte kan inkallas av styrelsen när den så finner lämpligt. Extra föreningsmöte ska, för ett 

klart angivet ändamål, inkallas av styrelsen om en revisor begär det eller om det begärs av medlemmar som 

på ett föreningsmöte skulle representera minst 8 ombud. 

 

§ 10 

Kallelse till föreningsmöten ska vara medlemmarna tillhanda senast 5 veckor före mötet via e-post. 

Dagordning samt handlingar som utgör beslutsunderlag ska vara medlemmarna tillhanda via e-post senast 

en vecka före mötet. 

 

§ 11 

Motioner till föreningsmöten ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 3 veckor före mötet. 

 

§ 12 

Beslut kan endast fattas i frågor som upptagits i dagordningen för mötet. 

 

§ 13 

Inom föreningen fattas beslut med enkel majoritet, om ej annat framgår av dessa stadgar. Vid lika röstetal 

har mötesordföranden utslagsröst. Undantag är personval där lotten avgör vid lika röstetal. I övrigt 

tillämpas sedvanliga mötesregler. 

 

Yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningsmöten 
§ 14 

Till föreningens möten äger alla medlemmar som har betalat medlemsavgift tillträde, yttrande- och 

förslagsrätt.  

 

§ 15 

Rösträtt har de som utsetts till ombud. Varje ombud har en röst. Röstning kan endast ske genom personlig 

närvaro. Ledamöter av föreningens styrelse kan inte utses till ombud. 

 

§ 16 

Organisation med högst 200 medlemmar har rätt att utse ett ombud. Större organisationer eller 

paraplyorganisationer har rätt att utse två ombud. Ombud ska styrka sitt mandat. 

 

§ 17 

De enskilda medlemmar som är närvarande vid föreningens möten väljer inom sig ombud, ett ombud för 

varje påbörjat 20-tal, dock högst sammanlagt 8.  

 

§ 18 

Närvarande enskilda medlemmar som också är ombud för organisation kan varken ingå i underlaget för 

enskilda medlemmar eller utses till sådant ombud.  

 

Vårmöte/Årsmöte 
§ 19 

Vårmötet är föreningens årsmöte.  
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§ 20 

Vårmötets dagordning skall minst innehålla följande punkter: 

- Fastställande av röstlängd för mötet 

- Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare 

- Mötets behöriga utlysande 

- Styrelsens verksamhetsberättelse 

- Styrelsens ekonomiska berättelse 

- Revisorernas berättelse 

- Fråga om ansvarsfrihet 

- Styrelsens förslag 

- Inkomna motioner 

- Val av styrelseledamöter 

- Val av suppleanter för dessa 

- Val av revisor 

- Övriga anmälda frågor 

 

Höstmöte 
§ 21 

Höstmötet är ett idémöte om verksamhetens utveckling på lång sikt. 

 

§ 22 

Höstmötets dagordning skall minst innehålla följande punkter: 

- Fastställande av röstlängd för mötet 

- Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare 

- Mötets behöriga utlysande 

- Fastställande av medlemsavgift 

- Beslut om riktlinjer för verksamhetens utveckling på lång sikt 

- Styrelsens förslag i övrigt 

- Inkomna motioner 

- Eventuella fyllnadsval till styrelsen 

- Val av valberedning 

- Övriga frågor 

 

Styrelse 
§ 23 

Styrelsen leder föreningens och folkhögskolans arbete och ansvarar för ekonomin. Baserat på föreningens 

idédiskussioner beslutar styrelsen om verksamhetsplan och budget. Styrelsens arbetsuppgifter preciseras i 

skolans reglemente och delegationsordning.  

 

§ 24 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och högst nio ledamöter. Därutöver kan tre suppleanter 

väljas. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Personal och elevkår utser årligen varsin 

adjungerad ledamot samt suppleant till styrelsen. Anställda och kursdeltagare är inte valbara till styrelsen. 

 

§ 25 

De högst elva ledamöterna väljs för en mandattid av tre år. Nyval/omval sker med ca 1/3 av de ordinarie 

ledamöterna vid varje årsmöte. 

 

Suppleanter väljs för ett år i taget. 

 

§ 26 

Styrelsen sammanträder minst två gånger per halvår på kallelse från ordföranden. Om en majoritet av 

styrelsens ledamöter så begär, ska extra styrelsesammanträde inkallas. 
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§ 27 

Styrelsen är beslutsför om majoriteten av ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. 

 

§ 28 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser. 

 

 

§ 29 

Skolans rektor ska inför styrelsen ansvara för skolans verksamhet, samordna och leda arbetet på skolan. 

Rektor är föredragande i styrelsen men har inte rösträtt i denna. 

 

§ 30 

Styrelsens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en av styrelsen utsedd ledamot utgör styrelsens 

arbetsutskott(AU). Rektor är föredragande.  

 

Revision 
§ 31 

För granskning av verksamhet och räkenskaper utses en revisor. Revision ska vara avslutad senast 15 april. 

 

Valberedning 
§ 32 
Valberedningen består av tre ledamöter. Föreningsmötet utser en av dessa till sammankallande. 

Valberedningen ska i sitt arbete sträva efter att styrelsen får en god bredd vad gäller 

organisationstillhörighet, representanter för enskilda medlemmar, kompetens och kön. Valbar till 

valberedningen är föreningsmedlemmar. Anställda och kursdeltagare kan inte väljas. 

 

Ändringar av stadgarna 
§ 33 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande 

föreningsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. 

 

Upplösning av föreningen 
§ 34 

Vid upplösning av föreningen ska dess tillgångar överföras till verksamhet med liknande syften. Beslut ska 

fattas av två på varandra följande ordinarie föreningsmöten. För att vara giltigt ska upplösningsbeslut fattas 

med två tredjedels majoritet. Det första beslutet ska åtföljas av en sammanställning av föreningens 

tillgångar. I samband med det andra upplösningsbeslutet kan föreningsmötet fatta beslut om överförandet 

av tillgångarna.  


