
  Antagna av årsmötet 26 april 2019 

1 
 

 
 

 

 

Stadgar för Medlefors folkhögskola  

 

§ 1 Syfte 

Föreningen Norrlands Arbetares Folkhögskola (FNAF) är huvudman för Medlefors 

folkhögskola. Med sina medlemmar och styrelse är uppgiften att, främst genom en fri och 

frivillig folkbildning, upprätthålla och utveckla verksamheten, i enlighet med arbetarrörelsens 

grundläggande värderingar som bas. 

 

§ 2 Medlemskap 

Föreningens medlemmar är föreningar inom arbetarrörelsen som betalt fastställd 

medlemsavgift. Styrelsen prövar medlemskapet och årsmötet fastställer medlemsavgiften. 

Avgiften skall betalas senast den 15 januari innevarande år. Varje förening har en röst vid 

årsmötet. 

 

§ 3 Styrelsen 

Föreningens styrelse består av, utöver skolans rektor, sex ledamöter och sex suppleanter 

valda på två år. Halva antalet utses växelvis vartannat år. Härutöver kan ABF-distriktet i 

Västerbotten utse en ledamot och en suppleant. Samtliga suppleanter har närvarorätt. 

Representation av skolans medarbetare och studerande, i form av adjungering till styrelsen, 

regleras i skolans reglemente. 

 

§ 4 Ordförande 

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig vid första 

sammanträdet efter årsmötet. 

 

§ 5 Beslut 

För beslut i styrelsen krävs att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsrösten. Vid lika röstetal vid personval skiljer lotten. 

 

§ 6 Styrelsens ansvar 

Styrelsen skall årligen upprätta förteckning över föreningens medlemmar och den 

medlemsavgift som årsmötet beslutat. Styrelsen förvaltar all egendom och utövar den 

högsta ekonomiska ledningen av folkhögskolan och de verksamheter som underställs 

styrelsen. 

Till ordinarie årsmöte avger styrelsen årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse 

samt resultat-och balansberäkning.  

Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december och skall senast 28 februari 

överlämnas till revisorerna.  

I övrigt skall styrelsen stödja verksamheten och främja folkhögskolans intresse.  
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§ 7 Val 

Valberedningen skickar ut nomineringsunderlag i januari månad till medlemmarna. 

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet och 

därefter är nomineringarna avslutade. Därefter har valberedningen rätt att nominera. 

Nomineringar till valberedningen avslutas på årsmötet. 

 

För att medlemmarna skall ha rätt att nominera skall medlemsavgiften vara betald senast 

den 15 januari innevarande år. 

  

§ 8 Årsmötet 

Föreningen håller årsmöte varje år, senast vid april månads utgång, på tid och plats som 

styrelsen beslutar. Kallelse utgår 2 månader innan årsmötet. Årsmöteshandlingar är 

tillgängliga 2 veckor innan årsmötet. 

Vid årsmötet skall följande behandlas: 

a) Behandling av års- och revisionsberättelse 

b) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

c) Fastställande av medlemsavgift för kommande året 

d) Budget och verksamhetsplan 

e) Val av styrelse och suppleanter 

f) Val av två revisorer samt 2 suppleanter. Styrelsen föreslår vilken auktoriserad 

revisionsfirma som skall anlitas 

g) Fastställande av ABF-ledamot och ersättare samt personalrepresentanter 

h) Arvodesreglemente  

i) Val- och arbetsordning för valberedningen 

j) Val av valberedning 

 

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Föreningen upprättar varje år 

en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)1995:1554).  

 

§ 10 Föreningens upphörande 

Om föreningens verksamhet upphör, är beslutet ej giltigt med mindre än att beslutet 

godkänns av Medlefors folkhögskolas huvudmän (FNAF). 

Eventuella tillgångar vid ett upphörande av verksamheten tillfaller ABF-distriktet i 

Västerbotten för att användas i dess folkbildningsverksamhet. 

 

§ 11 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav 

minst ett är ordinarie årsmöte. 


