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Stadgar

Stadgar för Kvinnofolkhögskolans Stödförening
§1

Ändamål och medlemskap
Kvinnofolkhögskolans stödförening är en ideell förening öppen för alla kvinnor.
Föreningen är partipolitiskt obunden. Föreningen samlar kvinnor som vill stödja
och utveckla Kvinnofolkhögskolan och som ställer sig bakom Stiftelsen
Kvinnofolkhögskolans målparagraf.

§2

Styrelse
Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Funktionerna inom styrelsen bör
cirkulera. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Kassör, tillika firmatecknare, väljs vid årsmötet.

§3

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse utsänds senast
en månad före mötet. Förslag till mötet, motioner, ska vara styrelsen tillhanda
före den 1 februari.
Rösträtt vid årsmötet har varje medlem.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
a) Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare för mötet. Justerarna
fungerar även som rösträknare.
b) Styrelsens verksamhetsberättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
e) Fastställande av medlemsavgiften
f) Behandling av inkomna förslag, som tillsammans med styrelsens yttrande
skall vara utsända till medlemmarna senast en månad före årsmötet.
g) Val av kassör, tillika firmatecknare, två års mandattid.
h) Val av övriga styrelseledamöter på två år, varav minst två skall kvarstå
ytterligare ett år.
i) Val av två revisorer, två års mandattid.
j) Val av valberedning, minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande.
I valberedningen får inte ingå ledamot av stödföreningens, stiftelsens eller
skolans styrelse. Valberedningen har till uppgift att under året ta upp förslag
på ledamöter till styrelserna i stödföreningen och stiftelsen.
k) Redogöra för Kvinnofolkhögskolans verksamhet.
l) Nominering av ledamöter till stiftelsens styrelse.

§4

Föreningsmöten
Föreningsmöte skall hållas minst en gång per termin, förutom årsmötet. Till
möten inbjuds skolans och stiftelsens styrelser.

§5

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet vid ordinarie
årsmöte.
Förslag till stadgeändring måste vara utsänt senast en månad före årsmötet.

§6

Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen måste antas med 2/3 majoritet vid två på
varandra följande möten, varav ett måste vara årsmöte.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar tillfalla Kvinnofolkhögskolan.

Stadgarna är antagna vid stödföreningens årsmöte 20009-02-26

