Stadgar för Backaskolan antagna första gången vid årsmöte 971112.
Ändrade på årsmötena den 21 oktober -98 och 10 mars-99
Ändrade på årsmötena den 21 november -05 och 16 november 06
Ändrade på årsmötena den 13 november -08 och 12 november 09
Ändrade på årsmötena den 11 november -10 och 10 november -11
Ändrade på årsmötena den 4 november -15 och 17 november - 16

§ 1 Föreningen.
A. Föreningens namn är Föreningen Backaskolan
B. Föreningen Backaskolan är en ideell förening.
C. Föreningen Backaskolan är religiöst och politiskt obunden.
§ 2 Säte
A. Föreningens säte är i Malmö
§ 3 Ändamål
A. Föreningen Backaskolans syfte är att bedriva pedagogisk verksamhet på förskole- grundskole-, och
gymnasienivå.
B. Föreningen Backaskolans syfte är att i anslutning härtill bedriva fritidshems- och hemvistverksamhet
§ 4 Verksamheten
A. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med den svenska skollagen, med den vid ordinarie årsmöte
fastställd verksamhetsplan.
B. Tolkningen av den pedagogiska profilen åligger skolans pedagogiska personal.
C. Backaskolan är öppen för alla barn och ungdomar.
D. Backaskolan ska sträva efter att vara betygsfri
E. Backaskolans undervisning är avgiftsfri.
§ 5 Styrelseformer
Föreningens organ är årsmöte, medlemsforum, styrelse och valberedning. Skolan består av föreningen,
skolledning, kollegiet och elevrådet.
§ 6 Medlemskap
A. Elevs vårdnadshavare, förälder, myndig elev, extern invald styrelseledamot och skolans
tillsvidareanställd personal kan vara medlem i föreningen Backaskolan. Antal externa, invalda ledamöter
får aldrig vara i majoritet i styrelsen.
B. Medlem har rösträtt vid ordinarie och extra årsmöte samt är valbar till av årsmötet beslutade organ.
C. Medlem kan uteslutas av styrelse eller årsmöte om denne
1. Uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller
2. Motarbetar föreningens ändamål eller verksamhet. Meddelande härom skall ske skriftligt från styrelsen.
Vårdnadshavares ev. uteslutning ur föreningen påverkar ej barnets skolgång.
§ 7 Årsmöte
A. Årsmötet är föreningen Backaskolans högsta beslutande organ.
B. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under november månad.
C. Extra Årsmöte skall hållas då
1.Det så styrelsen finner påkallat

2.När minst 1/4 av medlemmarna så begär.
D. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.
E. Röstning
1. Röstning sker öppet, men vid votering kan sluten röstning ske om någon så begär.
2. Vid röstning gäller enkel majoritet.
3. Vid lika röstetal avgör mötesordförande sakfråga och lotten vid val.
4. I beslut om ansvarsfrihet får avgående styrelse inte delta.
F. Kallelse
Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte skall vara de röstberättigade tillhanda minst sex veckor i förväg och
skall innehålla
1. Förslag till dagordning
2. Förslag till verksamhetsberättelse
3. Förslag till ekonomisk berättelse
4. Samt stadgekommitténs förslag.
Kallelse till extra årsmöte skall vara de röstberättigade tillhanda minst fyra veckor i förväg. Mötet får
endast fatta beslut i ärenden som framgår av kallelsen.
G. Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden
1. Val av mötes ordförande (annan än styrelseordförande)
2. Mötessekreterare (annan än styrelsesekreterare)
3. Två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
4. Mötets godkännande a. Av kallelse. b. Av dagordning c. Av röstlängd.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsen ekonomiska redogörelse
7. Revisorernas berättelse och frågan om hanteringen av över-/underskott.”
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag om a. Verksamhetsplan b. Budget
10. Förslag från stadgekommittén
11. Val a. Av styrelseordförande b. Av kassör c. Av ordinarie ledamöter d Suppleanter
12. Val av a. Revisor b. Revisorssuppleant. c Auktoriserad revisor
13. Val av stadgekommitté
Föreningen Backaskolans stadgar kan ändras genom beslut av två på varandra följande årsmöte med
minst sex månaders mellanrum varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut gäller 2/3 majoritet
av närvarande medlemmar.
14. Val av valberedning
a. Valberedningen består av minst tre ledamöter och väljs på ett år. b. Valberedningen skall föreslå
valbara personer till styrelse, revision och till stadgekommitté
15. Behandling av motioner
16. Övrigt
17. Mötets avslutning
§ 8 Styrelsen

A. Styrelsen är föreningen Backaskolans högsta beslutande organ mellan årsmötena.
B. Styrelsen består av ordförande, kassör och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter varav minst
två anställda resp. vårdnadshavare.
C. Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice ordförande samt en ledamot till arbetsutskottet.
D. Styrelsens mandatperiod är två år. Vid ordinarie årsmöte väljs hälften av styrelseledamöterna. Dock
väljs ordförande och kassör på vardera ett år.
E. Styrelsen är beslutsmässig vid styrelsemöte då minst hälften av ledamöterna är närvarande och dit alla
ledamöter är kallade.
F. Kallelse skall vara samtliga styrelseledamöter tillhanda minst tre (3) dagar i förväg och innehålla
dagordning. Styrelsen får fatta beslut endast i frågor angivna i dagordningen.
G. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst
H. Av årsmötet antagen verksamhetsplan skall vara vägledande vid styrelsens arbete
I. Föreningen Backaskolans firma tecknas av ordförande, kassör och skolledare var för sig.
J. Arbetsutskottet består av styrelseordförande, skolledare och ytterligare en som arbetar mellan
styrelsemötena
K. Arbetsutskottet arbetar på delegation av styrelsen.
L. Skolledaren är adjungerad till styrelsemöte och har yttrande och förslagsrätt.
M. Skolledaren arbetar på delegation av styrelsen och arbetsutskottet mellan styrelsemöte och AU-möte.
§ 9 Medlemsforum Medlemmarna kallas till medlemsforum senast två veckor före mötet. Ärenden om
vilka det skall fattas beslut bifogas kallelsen. Utöver styrelsen kan även övriga organ, vid behov kalla till
medlemsforum. Medlemsforum har förslagsrätt till förenings organ. Protokoll skall föras vid
medlemsforum.
§ 10 Rapportering Alla föreningens organ är skyldiga att skriftligen rapportera till skolans medlemmar
senast två veckor efter avslutat möte.
§ 11 Skolledning Skolledningen utses av styrelsen i samråd med kollegiet. Skolledningen delegeras av
styrelsen ansvaret för den dagliga verksamheten. Skolledningen har skyldighet att lämna
verksamhetsberättelse samt kassaredovisning till styrelsen.
§ 12 Pedagogerna Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot pedagogerna och övriga anställda.
Anställningar får inte ske i strid med skolledningens och/eller kollegiets uppfattning. Lärarlöner och
arbetstider ska ligga i nivå med kommunala pedagoger och fastställs av styrelsen. Pedagogerna anställs
med villkoret att de ingår i kollegiet och aktivt deltar i kollegiets arbete och löpande fortbildning Andra
anställningsformer kan förekomma. I övrigt skall fackliga avtal skall följas.
§13 Kollegiet Kollegiet består av de anställda pedagogerna. Kollegiet har det fulla ansvaret för
pedagogiken, dess utformning och tillämpning. Ett pedagogiskt program skall finnas tillgängligt.
§ 14 Elevrepresentation Elevombud utses av eleverna för ett år. Dessa ska hålla regelbunden kontakt
med styrelsen genom elevrådet
§ 15 Upplösning
A. Föreningen Backaskolan kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten. Vid det
senare årsmötet måste beslut fattas med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigande.
B Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla annan skola med likartad inriktning

