
STADGAR FÖ R BRA NDÖ  LS FÖ RENING HEM ÖCH SKÖLA r.f  

1 § Namn  

Föreningens namn är Brändö ls förening Hem och Skola r.f. Föreningens hemort är Helsingfors. 

2 § Syfte  

Föreningens syfte är att 

- främja samarbete mellan Brändö lågstadieskola och samtliga elevers hem 

- fungera som ett forum för samarbete och kamratstöd för barnens föräldrar 

- stödja skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö och främja barnens 

välmående och allsidiga utveckling. 

För att uppnå sitt syfte ska föreningen 

- ta del av skolans verksamhet och samarbeta med skolans ledning, personal och upprätthållare 

- ordna verksamhet; informations- och diskussionsmöten samt stöda skolans verksamhet och 

elevernas fritidssysselsättningar.  

- informera om föreningens verksamhet och understöda kommunikationen mellan föräldrarna och 

skolan. 

3 § Medlemmar  

Till medlemmar i föreningen antar styrelsen vårdnadshavare till barn och andra som är intresserade av 

föreningens verksamhet. Medlem betalar årlig medlemsavgift enligt föreningens årsmötesbeslut. 

4 § Föreningens finansiering 

Föreningen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, genom att ansöka om stipendier och 

genom att med vederbörligt tillstånd anordna med föreningens syfte förenliga aktiviteter så som 

basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar. Föreningen kan motta gåvor och testamenten samt 

bidrag från myndigheter och organisationer.  

5 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen  

Utträde ur föreningen sker då medlem så anmäler. Vårdnadshavare som inte längre har barn i skolan 

utgår ur föreningen om medlem inte anmäler att han önskar kvarstå.  

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna 

medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt 

inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt 

har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i 

föreningens stadgar.  

6 § Styrelse  

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande och fyra till åtta (4-8) 

ordinarie medlemmar. Mandattiden är från årsmöte till årsmöte. Ordförande bör vara vårdnadshavare 

till barn vid skolan och majoriteten av styrelsens medlemmar bör vara vårdnadshavare till elever i 

skolan. Skolans personal utser en lärarrepresentant. Ordförande väljs för ett år och kan återväljas högst 

två (2) gånger. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget och kan återväljas högst två (2) gånger. 



Styrelsen utser inom sig viceordförande och sekreterare och inom eller utom sig kassör samt övriga 

funktionärer.  

7 § Styrelsemöte  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då den har förhinder på kallelse av 

viceordföranden minst en gång per termin samt då två (2) styrelsemedlemmar så önskar.  Styrelsen är 

beslutför då ordförande eller viceordförande och därtill minst två (2) andra ledamöter är närvarande. 

Styrelseledamot åtnjuter inte arvode. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller 

jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Skolans rektor informeras om 

föreningens och styrelsens möten och har vid dessa yttranderätt. 

8 § Namntecknare  

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av viceordförande, sekreterare eller 

kassör, två tillsammans.  

9 § Verksamhetsår och räkenskaper  

Föreningens verksamhets- och redovisningsår är från den första (1) juni till den trettioförsta (31) maj. 

Räkenskaperna samt bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till 

verksamhetsgranskaren före den tjugoförsta (21) juni som senast den första (1) augusti till styrelsen bör 

avge till årsmötet ställd berättelse över verkställd granskning av föreningens räkenskaper och 

förvaltning.  

10 § Föreningsmöte  

Föreningens årsmöte hålls årligen senast 4 månader efter räkenskapsårets slut. Ett extra möte hålls då 

föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel 

(1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt 

angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos 

styrelsen.  

I omröstning kan endast vid mötet personligen närvarande medlem deltaga. Omröstningen avgörs 

genom enkel majoritet; faller rösterna lika avgör mötesordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. 

Röstning med slutna sedlar förrättas om understödd anhållan därom framställes.  

11 § Kallelse till föreningens möten  

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett 

kallelsebrev via skolans och hemmens officiella informationskanal. Kallelse samt möteshandlingar finns 

att tillgå på föreningens hemsida.  

12 § Ärenden vid årsmöte  

Föreningsmötet behandlar följande ärenden:  

1) Mötet öppnas  

2) Val av ordförande, sekreterare, två protokoll justerare och vid behov två rösträknare för mötet  

3) Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet  

4) Godkännande av föredragningslista för mötet  

5) Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande 

6) Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga  

7) Fastställande av medlemsavgiften samt sättet för dess erläggande.  

8) Val av styrelsens ordförande och val av styrelsemedlemmar  



9) Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne  

10) Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen  

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen 

meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.  

13 § Stadgeändring och upplösning  

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av de avgivna 

rösterna vid i 11 § nämnt extra möte eller föreningsmöte.  

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av de 

avgivna rösterna vid två (2) på varandra följande möten enligt 10 § som skall hållas med minst en (1) 

månads mellanrum. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av 

föreningen.  

Vid upplösning av föreningen skall dess medel användas för att främja föreningens ändamål på det sätt 

som besluts av det möte som beslutar om upplösningen.  

14 § I övrigt gäller lag om föreningar. 

 


