STADGAR FÖR
FÖRENINGEN ÅREDALENS FOLKHÖGSKOLA
§1

Syfte och uppgift

Föreningen har som huvudman för Åredalens Folkhögskola till uppgift att på evangeliskluthersk grund och i anslutning till EFS i det distrikt där Jämtlands län ingår, bedriva
folkhögskoleverksamhet.
(Med EFS som organisation avses i nedanstående paragrafer det distrikt där Jämtlands län
ingår.)

§2

Mål och inriktning

Utöver gemensamma folkbildningsmål vill föreningen arbeta för följande mål:
- att i skolverksamheten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor.
- att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning.
- att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar tillpersonlig utveckling,
skapande verksamhet och ansvarstagande.
- att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och
internationella samhället.
- att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde
prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper
- att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och
respekt för oliktänkande.

§ 3 Medlemskap
Föreningen består av enskilda personer och föreningar, som vill verka för i §§ 1 och 2
angivna uppgifter, mål och inriktning. Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande och sex
ledamöter jämte sex ersättare. Styrelsen har sitt säte i Undersåkers församling, Åre kommun.
Av dessa nomineras:
- Ordförande av EFS:s distriktsstyrelse
- Tre ordinarie ledamöter och tre ersättare av EFS:s distriktsstyrelse
- Två ordinarie ledamöter och två ersättare av skolföreningens årsmöte
- En ordinarie ledamot och en ersättare av Härnösands stift.
Skulle årsmötet inte godkänna de nominerade kandidaterna återgår ärendet för ny nominering.
Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna och ställa förslag
har dessutom representanter för följande grupper:
- Personalen med två ordinarie och två ersättare utsedda av de fackliga
organisationerna.
- Eleverna med två ordinarie och två ersättare utsedda av elevkåren
- Jämtlands läns landsting med en ordinarie och en ersättare,
utsedda av Jämtlands läns landsting.
- Åre kommun med en ordinarie och en ersättare, utsedda av Åre kommun.
- Hedersledamöter, utsedda av föreningens årsmöte.
Denna styrelse utgör tillika styrelse för Åredalens folkhögskola. Mandattiden för styrelsens
ordinarie ledamöter och ersättare, räknat från ordinarie årsmöte till ordinarie årsmöte, är:
- för EFS nominerade - tre år,
- för skolföreningens nominerade - två år,
- för Härnösands Stifts nominerade - fyra år,
Elevkår, landsting och kommun avgör själva sina representanters mandattid. För personalens
representanter är mandattiden två år.
Styrelsen utser för varje verksamhetsår inom sig bland de valda ordinarie ledamöterna vice
ordförande samt inom eller utom styrelsen kassör och sekreterare. Skolans rektor är
föredragande i styrelsen, men ej ledamot. Rektor har rätt att ställa förslag, rätt att delta i
överläggningarna och att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, tjänstgörande rektor eller då minst två
ledamöter så begär, dock minst tre gånger per år.
Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.
Vid omröstning inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder. Då omröstning sker med slutna sedlar skall vid lika röstetal lotten skilja.
Styrelsen är inför föreningen ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar samt för
ledningen av skolans verksamhet. Föreningens räkenskaper och skolstyrelsens förvaltning
skall årligen granskas av revisorer utsedda av föreningens årsmöte.
Styrelsen kan utse utskott mm efter behov. Styrelsen beslutar om dessas befogenheter och
skyldigheter.

§5

Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Revisionsberättelsen skall föreligga minst två veckor
före årsmötet.
§ 6 Årsmöte
Årsmöte med föreningen hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till
föreningens årsmöte sker genom ordförandens försorg och genom skriftliga meddelanden
senast två månader före mötesdagen.
Varje enskild medlem, som erlagd stadgad avgift äger en röst. Anslutna föreningar äger en
röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar, dock högst fyra ombud per förening. Förening utser
ombud. Enskild medlems rösträtt är personlig.
Medlem har rätt att väcka motion. Motion skall inlämnas till styrelsen senast tre månader före
årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över motion i samband med kallelsen till årsmötet.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet
1)
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
2)
Val av justeringsmän.
3)
Styrelsens redogörelse för verksamhet och förvaltning, samt
resultat- och balansräkning för senast förflutna räkenskapsåret.
4)
Föredragning av revisionsberättelse.
5)
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6)
Beslut angående uppkommen vinst eller förlust.
7)
Beslut angående styrelsens förslag till budget för det
kommande räkenskapsåret.
8)
Val av ordförande i styrelsen
9)
Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare.
(Bland de nominerade ledamöterna väljs första gången en för resp ett, två och tre år.
Lotten avgör turordningen om inte den nominerade organisationen sagt något annat.)

10)
11)
12)
13)

Val av två revisorer jämte två ersättare för granskning av styrelsens förvaltning
under räkenskapsåret. Minst en av revisorerna skall vara godkänd granskningsman eller auktoriserad revisor.
Val av valberedning bestående av tre ledamöter jämte tre ersättare.
En av ledamöterna utses att vara sammankallande.
Behandling av motioner, som av medlemmar väckts genom skriftlig
framställning till styrelsen minst tre månader före årsmötet.
Övriga ärenden.

Omröstning vid föreningens årsmöte och övriga sammanträden sker öppet, såvida icke någon
påkallar sluten omröstning.

§7

Skolverksamheten

Skolverksamheten bedrivs vid folkhögskolan i Hålland och på platser utanför skolorten, där
styrelsen beslutat att skolverksamhet skall äga rum, allt i enlighet med gällande förordning
och verksamhetsplan.
§ 8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid föreningens årsmöte. Därvid krävs
minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmars röster. Förslag om sådan
ändring bör meddelas styrelsen minst tre månader före årsmötet. Vid kallelse till föreningens
årsmöte skall föreslagen stadgeändring anges. För att stadgeändring skall kunna träda i kraft
fordras godkännande av EFS:s distriktsstyrelse.
Dock må förslag om ändring av föreningens ställning till den evangelisk-lutherska
bekännelsen varken väckas eller komma under omröstning.
§ 9 Ekonomi och ansvar
För föreningens ekonomiska förbindelser svarar endast dess tillgångar.
§ 10 Föreningens upplösning
Föreningen må ej upplösas, så länge några medlemmar kvarstår, som vill uppehålla
verksamheten enligt dessa stadgar. Sker upplösning, eller bedrivs verksamheten i uppenbar
strid mot grunderna i §§ 1 och 2 övergår all egendom med full äganderätt till EFS:s distriktsorganisation.
-----------------------------Antagna av Föreningen Hållands Folkhögskola den 13 mars 1999.
Förändring av namnbyte till Åredalens folkhögsskola, antaget vid årsmöte 18 maj 2014.

