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§1 Firma
Föreningens firma är Ideella föreningen Blomenbergska
§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att driva barnomsorg och skola. Föreningen skall verka för en
stimulerande barnmiljö.
§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun
§4 Medlemskap
Till medlem antas den som förklarar sig beredd att verka för föreningens ändamål. Medlem
som fyllt 16 år äger rösträtt i föreningen. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.
Styrelsen ansvarar för att medlemsmatrikel uppdateras löpande.”
§5 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och beslut.
§6 Avgifter
Medlemsavgift betalas årligen. Avgiften gäller per kalenderår. Beslut om medlemsavgiftens
storlek fastställs av medlemsmöte som skall hållas senast den 30:e november året innan
avgiften skall gälla.”
§7 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål, kan uteslutas av styrelsen.
§8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter, varav minst hälften skall vara
medlemmar med barn i verksamheten. Styrelsens ordförande utses av årsmötet. Styrelsen är
beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Där ej annat sägs i dessa
stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgör.
§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.
§10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.
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§11 Årsredovisning
Årsredovisningen skall framläggas av styrelsen vid årsmötet. Styrelsen skall avge samtliga
årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet.”
§12 Revisorer
På årsmötet väljs föreningens revisorer samt lika många revisorssuppleanter. Revisorerna
skall granska det innevarande räkenskapsåret. Revisorerna skall vid årsstämma avge
revisionsberättelse.”
§13 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före april månads utgång på en plats inom styrelsens säte. Årsmötet
sammankallas av styrelsen.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1. Val av årsmötets ordförande och sekreterare
2. Justering av röstlängd
3. Val av justerare
4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens presentation av årsredovisningen jämte revisorernas utlåtande”
6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om styrelsens förslag till
resultatdisposition”
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
9. Val av styrelse var av en ordförande
10. Val av revisorer samt revisorsuppleanter
11. Val av valberedning, varav en sammankallande
12 Eventuella övriga val
13. Behandling av motioner
14. Styrelsens ärenden
15. Rapporter
16. Övriga frågor
§ 14 Budgetmöte
Budgetmöte hålls årligen före november månads utgång på en plats inom styrelsens säte.
Budgetmötet sammankallas av styrelsen. På budgetmötet beslutas om kommande års
budget samt verksamhetsplan.
§15 Extra medlemsmöte
”Extra medlemsmöte skall utlysas av styrelsen då den finner det nödvändigt eller då det för
uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en femtedel av föreningens
röstberättigade medlemmar.”
§16 Kallelse till årsmöte och medlemsmöte
Kallelse till årsmöte/medlemsmöte sker skriftligen per post eller e-post eller på annat
lämpligt sätt. Kallelsen skall vara utsänd tidigast fyra veckor före och senast två veckor före
stämman. Då kallelse till föreningens årsmöte har utgått, skall styrelsen omedelbart genom
brev underrätta revisorerna därom.
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§17 Ändring av stadgar
Dessa stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid årsmöte eller extra medlemsmöte, där
minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande, eller genom
majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmötet.”
§18 Upplösning
Upplösning av föreningen beslutas endera genom enhälligt beslut vid medlemsmöte, där
minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande, eller genom
majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmötet.
Vid upplösning skall föreningens kvarstående medel ges som gåva eller fondering till
verksamhet som främjar stimulerande miljö för barn i bygden. Mottagare av gåvan bestäms
av det medlemsmöte som beslutar om föreningens upplösning.”
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