Stadgar för Föräldrakooperativet Lagnö Barn ekonomisk förening
§l
Föreningens företagsnamn (firma) är Föräldrakooperativet Lagnö Barn ekonomisk förening.
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva
ett foräldrakooperativt daghem och fritidshem för medlemmarnas barn i enlighet med Trosa
kommuns riktlinjer för barnomsorg. Föreningen ska verka för en stimulerande
barngruppsverksamhet och förskole- och fritidshemsmiljö med god kvalitet som ett
komplement till bamens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och
varaktiga relationer. Vår gemensamma värdegrund är empati, jämlikhet, demokrati och miljö.
För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. Dag- och
fritidshemmets föreståndare ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att
ansvara för och leda denna verksamhet.
Dag- och fritidshemmet ska i övrigt uppfylla de krav som Skolverket, Trosa kommun,
länsstyrelsen och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
Föreningens kösystem och syskonförtur följer de kommunala riktlinjerna. Undantag från
kösystemet kan göras, i mån av plats, om den pedagogiska verksamheten i barngrupperna
gynnas av att ta in barn i en viss ålder och/eller av ett visst kön eller andra skäl.
§3
Styrelsen har sitt säte i Trosa kommun.
§4
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreníngens stadgar och beslut
samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av
styrelsen eller av den styrelsen utser.
§5
Varje medlem är skyldig att:
- fullgöra den av styrelsen fastställda arbetsinsatsen i form av deltagande i barngrupp samt
städning av lokaler
- delta vid två arbetsdagar om året
- delta vid storstädning inomhus en gång om året
- någon gång under medlemstiden, efter eventuell förfrågan av valberedningen, ställa upp som
styrelsemedlem.
Om föreningsstämman inte har beslutat annat, ska styrelsen och/eller föreståndaren ge
närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska fullgöras. Därvid ska förestândarens och
den anställda personalens dagliga ansvar för den pedagogiska verksamheten beaktas. Alla
medlemmar är också skyldiga att betala den stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda
insatsen samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§6
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas
kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen
om ekonomiska föreningar.

§7
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala förskoleavgift till Trosa
kommun enligt den gällande kommunala taxan för barnomsorg. Föreningens budget baseras
på kommunala bidrag för bamomsorg och lokalhyra.
§8
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten
medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till Föreningsstämman, genom att anmäla detta
till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till
medlemmen.
§9
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter
det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har
inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. Uppsägningen av
barnomsorgsplatsen sker enligt Trosa kommuns regler för uppsägning av barnomsorg.
§10
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter, med högst två suppleanter,
Ordförande och två ledamöter valjs på ett år och två ledamöter väljs på två år. Suppleanter
väljs på ett år.
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman.
§11
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda
firmatecknare.
§12
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.
§13
Föreningens räkenskapsår år kalenderår.
§14
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.
§15
Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma
ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt syrelseledamöterna

9. frågan om arvoden till revisorn
10. budget
11. medlemsavgift
12. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. val av revisor
15. val av valberedning
16. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstännnan enligt lag eller föreningens stadgar.
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen
anmäla detta till styrelsen senast d. 31/1.
§16
Vid föreningsstämman har varje medlemsfamilj en röst. Beslut i konsensus ska eftersträvas.
§17
Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen tidigast fyra veckor och senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelsen delas
antingen ut i barnens fack i daghemmets hall eller skickas via e-post.
§18
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
§19
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

