
Föreningens	stadgar	 

§1 Föreningens namn (Firma) är: Föräldrakooperativet Ängen ekonomisk förening.  

§2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva 
föräldrakooperativ barnomsorg i våra barns närmiljö. På så sätt sparar medlemmarna tid och 
kostnader för resor. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet 
med närhet till naturen. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa 
professionell personal med erforderlig kompetens. Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav 
socialstyrelsen, länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att 
ställa på verksamheten.  

§3 Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro.  

§4 Till medlemmar antas sökande föräldrar till barn i Bäck/Spånga/Granhammar med omnejd, som 
kan förväntas följa föreningens stadgar, beslut och bidra till förverkligande av föreningens ändamål. 
Syskon har förtur följt av närområdet och sedan datum för ansökan. Skolverkets rekommendationer 
om gruppsammansättning kan komma att tillämpas vid antagningen. Ansökan om inträde prövas av 
styrelsen eller av den som styrelsen utser.  

§5 Medlem är skyldig att:  

1.  Delta vid planering av verksamhet och vid inköp av utrustning och andra förnödenheter.  
2.  Medverka vid gemensamma aktivitetsdagar.  

Om inte föreningsstämman inte beslutar annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare 
anvisningar om hur denna skyldighet skall fullgöras. Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga 
och av föreningsstämma fastställda insatser och avgifter samt i övrigt följa föreningens stadgar och 
beslut.  

§6 Medlemmar betalar en insats på minst 50 kr och högst 100 kr per familj. Insatsen vid erhållande 
av medlemskap.  

§7 Medlemsavgiften är högst 100 kr per familj. Betalas på sätt och inom tid som styrelsen 
bestämmer.  

§8 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. §9 Det skall finnas en 
revisor.  

§10 Styrelseledamöter och revisor väljes av föreningsstämma för tiden till dess ordinarie 
föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.  

§11 Räkenskapsåret är 1/7 – 30/6.  

§12 Ordinarie föreningsstämma hålls före september månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma 
skall följande ärenden återkomma till behandling:  

- Val av mötesfunktionärer  



§ Ordförande 
§ Sekreterare 
§ Två protokolljusterare  

• -  Justering av röstlängd  
• -  Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgar  
• -  Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.  
• -  Fastställande av balansräkning, resultaträkning samt beslut med anledning av årets vinst 

och förlust.  
• -  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.  
• -  Budget  
• -  Medlemsavgift  
• -  Val av styrelseledamöter och suppleanter  
• -  Val av revisor  
• -  Övriga frågor  

§13 Föreningsstämman ska vara genomförd innan den 30/9.  

§14 Kallelser till möten skall ske per brev eller telefon tidigast fyra och senast två veckor innan. 
Kallelse till extra stämma skall ske senast en vecka innan. Övriga meddelanden sker på samma sätt.  

§15 Styrelsens ledamöter och suppleanters mandat perioder skall vara enligt nedan:  

• -  Ordförande 2 år  
• -  Kassör 2 år  
• -  Ordinarie ledamöter 2 år  
• -  Suppleanter 1 år  

Ordförande och Kassör skall enligt praxis INTE väljas på samma årsmöte och på så sätt inneha 
samma mandat period. Dessa ska alltså gå omlott.  

§16 Överskottet skall fördelas på anställning av extra personal och anskaffande av inventarier.  

§17 vid upplösning skall, där ej annat följer lagen om ekonomiska föreningar, tillgångarna användas 
till lämpligt behov för bygden.  

Ovanstående stadgar har antagits på extra föreningsstämma 2020-02-27.  

Bilaga	till	stadgar.	 

Föräldrars	arbetsinsats	 

Föräldrar deltar inte i den dagliga pedagogiska verksamheten med barnen. Föräldrarnas arbetsinsats 
består i trädgårdsskötsel 2 -3 tillfällen per säsong. Mer detaljerad beskrivning om trädgårdsskötsel 
finns i bilaga ”trädgården på Ängen”. Utöver detta deltar alla i en fixardag varje vår och höst. Då 
åtgärdas nödvändiga praktiska göromål både inom- och utomhus såsom större trädgårdsskötsel, 
fönstertvätt, reparationer samt nödvändigt underhåll av lokaler. Dagarna avslutas med fika och social 
samvaro. Denna dag uppskattas mycket av både barn och föräldrar. Medlemmar som har förhinder 
att delta under fixardagen åtgärdar sin uppgift inom två veckor.  



Som medlem förväntas du aktivt delta i års- och medlemsmöten. Vid årsmötet tillsätts styrelse och 
andra förtroende valda. Medlemsmöten hålls en gång per termin, då väcks idéer, förslag diskuteras 
och mötet kan besluta om förändringar i verksamheten. Som förälder kan du även ingå i föreningens 
styrelse.  

Föräldrarnas	gemenskap	 

Som föräldrakooperativ får man en starkare gemenskap än vid kommunala förskolor, vilket kommer 
barnen tillgodo. Vid medlemsmöten och årsmötet ordnas god mat. Medlemmarna ingår i olika 
arbetsgruppen som till exempel fixargrupp, festgrupp eller pr-grupp. Detta för att stärka 
gemenskapen bland föräldrar och barn.  

Föreningens	ekonomi	 

Vår verksamhet är ekonomiskt helt beroende av det ekonomiska stöd som vi får från barnens 
hemkommuner. Summa per barn från kommunen varierar beroende på barnets ålder och av tid som 
barnet är i verksamheten. Övriga intäkter till verksamheten är de föräldraavgifter som betalas 
månadsvis.  

Vår största utgift är kostnader för personal i form av löner, arbetsgivaravgifter, pensioner, 
försäkringar och utbildning. Vår målsättning är hög personaltäthet och kompetens vilket återspeglar 
sig i höga personalkostnader. Antalet anställd personal är beroende på antalet barn i verksamheten 
och styrelsen ansvarar för att justera antalet personal i takt med antalet inskrivna barn i 
verksamheten. Övriga kostnader består av lokalkostnader, uppvärmning, el, mat, 
förbrukningsmaterial samt reparationer och underhåll. Föreningen har inget syfte i att gå med vinst, 
eventuellt överskott investeras i verksamheten.  

Personalens löner sköts av extern konsult. Detaljerad information om föreningens ekonomi finns att 
få av kassören.  

 


