STADGAR
för Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn r.f.

1§

Föreningens namn, hemort, språk och obundenhet
Föreningens namn är Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn och
dess hemort är Mariehamn. Föreningens språk är svenska. Föreningen är partipolitiskt
och religiöst obunden.

2§

Föreningens syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att, med tanke på barnens bästa, främja samarbetet mellan hem
och skola, föräldrar och lärare. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla
föräldrarna till aktivt arbete för att stöda sina barn och bistå lärare och övrig personal
vid Övernäs skola. Föreningen stöder elevernas fritidsverksamhet.

3§

Föreningens inkomster
Föreningen kan skaffa inkomster till sin verksamhet genom att ordna fester, basarer,
lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan motta gåvor, testamenten och
bidrag.

4§

Medlemmarna
Medlem av föreningen kan den vara som är vårdnadshavare för ett barn som går i
Övernäs skola eller är lärare eller annan personal vid skolan. Styrelsen kan även
besluta att andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet kan bli
medlemmar.

5§

Medlemsavgift
Föreningens medlemmar betalar en frivillig medlemsavgift. Avgiftens belopp fastställs
vid föreningens årsmöte.

6§

Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av en ordförande och sju till tio
ordinarie medlemmar. Två av medlemmarna skall tillhöra skolans lärarkollegium och
de övriga måste vara vårdnadshavare för ett barn som går i skolan. Medlemmarna
utses vid årsmötet. Ordföranden utses för ett år och de övriga medlemmarna för två
år. För medlemmarna skall fyra till sex ersättare utses, två till fyra bland föräldrarna
och två från lärarkollegiet. Ersättarna utses för ett år. Lärarkollegiet föreslår de
medlemmar som skall utses från kollegiet.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör och inom eller utom
sig andra funktionärer som behövs.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, om ordföranden är
förhindrad, av viceordföranden då de anser att det behövs, eller då minst hälften av
styrelsemedlemmarna kräver det. Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice
ordförande samt minst fem andra medlemmar är närvarande. Styrelsens beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röster avgör ordförandens röst, utom vid val där lotten
avgör.

7§

Rätt att teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden, sekreteraren eller
kassören, två tillsammans.

8§

Verksamhets- och räkenskapsperiod samt revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är från den 1 augusti till den 31 juli.
Föreningens bokslut och årsberättelse skall senast den 15 augusti lämnas till
föreningens revisorer som senast den 1 september skall ge sitt utlåtande till styrelsen.

9§

Föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast fem dagar före mötet genom
brev eller e-post till medlemmarna eller genom annons i lokaltidningarna. Föreningens
årsmöte skall hållas senast den 30 september.
Extra föreningsmöte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att
det behövs eller då minst en tionde del (1/10 ) av medlemmarna skriftligen kräver det
av styrelsen för att behandla ett särkilt ärende.
Vid föreningens möte har varje närvarande medlem en röst. Omröstningar sker öppet.
Val kan förrättas med slutna sedlar om en medlem begär det. Beslut fattas med enkel
majoritet och vid lika röstetal genom lottning.

10 §

Årsmöte
Vid mötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet.
4. Presentation av styrelsens årsberättelse och bokslut och samt revisorernas
utlåtande.
5. Fastställande av bokslutet.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga.
7. Medlemsavgift.
8. Verksamhetsplan och budget.
9. Val av ordförande för föreningens styrelse.
10. Val av ordinarie styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå.
11. Val av ersättare i styrelsen.
12. Val av en ordinarie revisor och en ersättare.
13. Övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

11 §

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Ändringar av föreningens stadgar samt upplösning av föreningen skall godkännas vid
årsmötet. För att ett sådant ärende skall kunna tas upp skall det nämnas i
möteskallelsen. Besluten skall stödas av tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.
Om föreningen upplöses övergår all dess egendom till en stipendiefond vid Övernäs
skola. I fråga om medel som föreningen fått genom gåva eller testamente skall de
villkor som gavs i gåvobrevet eller testamentet beaktas.

