Stadgar för Bona folkhögskola ekonomisk förening
Antagna vid föreningsbildningen i Motala 29 september 1997. Justerade vid extra föreningsstämma 13
januari 2013 och vid ordinarie föreningsstämma 27 april 2014.
§ 1 Firma
Föreningens firma är Bona folkhögskola ek. för.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva
folkhögskola, enligt förordningen om statsbidrag för folkbildningen, och därmed förenligt
bildningsarbete. Medlemmarna kan delta i verksamheten; genom att beredas arbete vid skolan, genom
att beredas utbildning vid skolan, genom att begagna föreningens tjänster i form av
uppdragsutbildning. Folkbildningsverksamheten skall utgöra en del av medlemmarnas gemensamma
strävan för samhällsförändringar i enlighet med arbetarrörelsens, vänsterns, kvinnorörelsens och
solidaritetsrörelsernas värderingar.
Föreningen kan bedriva gymnasieutbildning enligt skollagens föreskrifter.
Föreningen kan bedriva uppdragsutbildningen riktad till externa intressenter.
All verksamhet ska präglas av öppen debatt och ömsesidig respekt samt en grundsyn om människors
lika värde.
§ 3 Styrelsens säte
Föreningen har sitt säte i Motala kommun.
§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen kan envar fysisk och juridisk person bli, som ansluter sig till föreningens
ändamål sådant det stadgas i §2, samt förvärvar en insats. Medlem har rätt att förvärva flera insatser.
Ansökan om inträde skall vara skriftlig och ställas till styrelsen som beslutar om inträde.
Insatsen skall betalas kontant inom en månad från inträdet.
Uppsägning till utträde får ske tidigast ett år från inträdet. Uppsägning skall göras skriftligt och vara
underskriven av medlemmen.
Uppsägning av överskjutande insatsbelopp får ske tidigast ett år efter inträdet. Uppsägningen skall
göras skriftligt och vara underskriven av medlemmen.
Den som genom arv eller annan överlåtelse har förvärvat andel i föreningen skall ansöka om
medlemskap inom sex månader efter överlåtelsen. Om styrelsen antar den sökande inträder han/hon
som medlem i överlåtarens ställe.
§ 5 Insats
Insats skall lyda på 500 kr för fysisk person och på 1000 kr för juridisk person.

§ 6 Rösträtt
Varje medlem har en röst på föreningsstämman och har rätt att på ordinarie stämma få ärende
behandlat som skriftligt anmälts till styrelsen senast en månad före dag för stämman.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen, som också skall vara styrelse för folkhögskolan, ska bestå av ordförande och lägst två och
högst åtta styrelseledamöter med lägst en och högst fem styrelsesuppleanter.
Endast medlemmar i föreningen kan väljas till styrelseledamöter och suppleanter.
Till styrelsen kan adjungeras två personalrepresentanter utsedda av de fackliga organisationerna samt
en elevrepresentant vardera för skolenheterna. De adjungerade har på styrelsesammanträden rätt att;
närvara, yttra sig, ställa förslag och få sin mening förd till protokollet.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger varje räkenskapsperiod.
Styrelsen skall besluta om folkhögskolans budget, besluta om verksamhetens mål och inriktning samt
utvärdera verksamheten.
Styrelsen skall dessutom avge årsredovisning och verksamhetsberättelse till föreningsstämman samt i
övrigt bereda ärenden till stämman.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser, och på sätt som
styrelsen beslutar.
§ 8 Revisorer
Revisorerna skall vara två, varav den ena skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. En
revisorssuppleant skall utses.
§ 9 Valberedning
Valberedning bestående av tre personer skall finnas för beredning av val av styrelse och revisorer till
föreningsstämman.
§ 10 Mandatperiod
Ordförande, styrelseledamöter och revisorer väljs av föreningsstämman för en mandatperiod på två år.
Vid varje föreningsstämma väljs hälften av styrelseledamöterna och en av revisorerna. Suppleanter
och valberedning väljs för en mandatperiod på ett år.
§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 12 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två
veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.. Andra meddelande skall bringas
till medlemmarnas kännedom genom brev på posten.
§ 13 Ordinarie och extra stämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Extra

stämma skall, utan tidsåtgång, hållas då minst en tiondel av medlemmarna skriftligen anmodat
styrelsen om detta, eller i övrigt när styrelsen eller en revisor finner skäl för det.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
§ 14 Ärenden på ordinarie stämma
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av en justerare
4. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
6. beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
d. fastställande av årsavgift
e. räntenivå för gottgörelse
7. val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
8. val av valberedning
9. andra ärenden som styrelsen i kallelsen till stämman har anmält
§ 15 Vinstfördelningsgrunder
fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till
reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut;
 fonderas och/eller föras i ny räkning.
§ 16 Uteslutning
Medlem som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas av
föreningsstämman.
§ 17 Tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning av föreningen skall de behållna tillgångarna fördelas så att medlemmarna
först återfår sina inbetalade medlemsinsatser och återstoden skall tillfalla ideell verksamhet som står
föreningen nära, efter beslut av föreningsstämman.

