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Stadgar 

i lydelse efter stämman 2013 

 
1. § firma 
Föreningens firma är Tyska skolan Göteborg ek. för. Det tyska namnet är Deutsche Schule e. V. 

Göteborg.  

 

2. § styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.  

 

3.§ ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

bedriva skolverksamhet enligt dessa stadgar, på gymnasie- och grundskolenivå samt 

anknutet fritidshem, för medlemmarnas barn. Vidare är ändamålet att främja det kulturella 

utbytet mellan tysktalande nationer och Sverige i Göteborg. 

 

4. § språk 

Skolföreningen är tvåspråkig, med svenska och tyska. Svenska är huvudspråk. De på svenska 

avfattade stadgarna gäller framför den tyska versionen vid tolkningstvist. 

De av skolföreningen utfärdade handlingar som bör avfattas på båda språken är exempelvis; 

- handlingar med anledning av föreningsstämma särskilt kallelse och stämmoprotokoll 

- stadgar 

- informationsmateriel 

Möten bör tolkas så att både svensk- och tysktalande kan förstå sammanhang, frågeställningar och 

beslut.  

 

5. § antagningsprinciper för skolan  
Föreningen skall bedriva skolverksamhet vilken är förenlig med gällande svensk rätt.  

 

6. § medlemskap i den ekonomiska föreningen 
Till medlem antas endast, fysiska personer, vilka förväntas följa föreningens stadgar, dess beslut och 

bidra till förverkligande av föreningens ändamål samt uppfyller en (1) av nedan angiven punkt; 

- Är förälder till barn vilken antagits till undervisning vid skolan. 

- Uppbär anställning vid skolan. 

- Av föreningens styrelse eller stämma rekommenderad  

Ansökan, med erforderliga personuppgifter, ställs skriftligen till styrelsen, som beslutar om 

medlemskap. Medlemskapet träder i kraft då styrelsen godkänt ansökan och medlemsavgiften 

erlagts.  

 

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av ombud om skriftlig, daterad och av givaren 

undertecknad fullmakt finns. Fullmakten får ej vara daterad tidigare än sex (6) månader innan den 

föreningsstämma vid vilken den skall användas. Ombud får ej företräda mer än en (1) medlem.  

 

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter och insatser 

samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

 

7. § utträde 
Begäran om utträde ur föreningen ska ske skriftligen till styrelsen och vara undertecknad med namn 

och datum. Utom i de fall FL , Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, särskilt stadgar, äger 

utträde ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller tidigast en (1) månad efter 

det att medlem begärt utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången 



inträffat. 

 

Medlem som begärt utträde ur föreningen har rätt att få tillbaka sin överinsats tidigast fem (5) år 

efter den inbetalats.  

 

8. § uteslutning  
Medlem som bryter mot stadgarna eller avsevärt skadat Tyska skolan Göteborg ek. för. eller skolans 

verksamhet eller anseende kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem förlorar sina 

medlemsrättigheter med omedelbar verkan. 

Före uteslutning har den tilltalade medlemmen rätt att framlägga sin uppfattning vid det 

styrelsemöte som skall äga rum närmast inom två (2) månader från det styrelsemöte där frågan om 

uteslutning av medlemmen väcktes. 

 

Uteslutning ska prövas av ordinarie föreningsstämma då en skriftlig begäran som undertecknats av 

berörd medlem inkommit till styrelsen senast en (1) månad från det att meddelandet om uteslutning 

avsänts till medlemmen. Medlem som uteslutits har rätt att i förekommande fall återfå överinsats, 

dock ej insats eller årsavgift, utom i de fall FL , Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar särskilt 

så stadgar.  

 

9. § årlig medlemsavgift 
Medlem i föreningen ska årligen erlägga den medlemsavgift som föreningsstämman beslutar, dock 

högst tvåtusen (2000) SEK i 1999 års penningvärde baserat på konsumentprisindex. 

Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

 

Styrelsen kan, efter motiverad ansökan, bevilja hel eller partiell avgiftsbefrielse. 

 

Underlåter medlem att trettio (30) dagar, efter skriftligt daterad och utskickad påminnelse om att 

medlemsskapet i föreningen kommer att anses förfallet med betalningsuppmaning, att betala den av 

föreningsstämman beslutade medlemsavgiften anses medlemskapet förfallet med omedelbar verkan, 

varpå medlem har rätt att återfå överinsats, dock ej insats eller årsavgift, utom i de fall FL , Lag 

(1987:667) om ekonomiska föreningar särskilt så stadgar.  

 

10. § medlemsinsats 
Insatsen i föreningen är etthundra (100) SEK. Medlem skall bidra med en (1) insats. Insats skall 

erläggas senast trettio (30) dagar efter det att anmälan om medlemskap beviljats av styrelsen.  

 

Insatsen skall erläggas till det av styrelsen anvisade konto på utskickat betalningsavi. Insats 

återbetalas ej utom i de fall FL , Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar särskilt så stadgar.  

 

11. § info till medlemmar 
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska vara skriftlig och sänds per post eller e-post 

till medlem som anmält e-postadress till styrelsen. Kallelseåtgärd ska vara vidtagen tidigast fyra (4) 

veckor före föreningsstämma och senast två (2) veckor före ordinarie och senast en (1) vecka före 

extra stämma. Protokoll från ordinarie föreningsstämma skall sändas per post eller e-post enligt 

första stycket till medlemmarna senast fyra (4) veckor efter stämman. Andra meddelanden anslås 

vid rektorsexpeditionen, sänds per post eller e-post enligt styrelsens beslut.  

 

12. § beslut och val 
Beslut fattas med absolut majoritet om inte annat framgår av dessa stadgar eller FL, Lag (1987:667) 

om ekonomiska föreningar. 

Vid val tillämpas relativ majoritet. 

Föreningsstämman är beslutsför då en tiondel (1/10) av medlemmarna är närvarande, dock minst tre 



(3). 

Fråga som väckts under ordinarie eller extra föreningsstämma och är av väsentlig betydelse för 

verksamheten i Tyska skolan Göteborg ek. för. eller skolan får ej avgöras under samma möte som 

frågan väcktes.  

 

13. § styrelse 
Styrelsen väljs av föreningsstämma för tiden fram till ordinarie föreningsstämma hållits andra (2) 

året efter valet. Posterna bör väljas så att endast halva antalet ledamöter väljs varje år. Styrelsen 

består av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela 

antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. 

Till styrelsen får väljas högst en (1) ledamot som ej är medlem i föreningen. Utöver de av 

föreningsstämman valda ledamöterna ingår i styrelsen en (1) ledamot som utses av Tyska skolans 

personal enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda. För denna utser personalen en 

(1) särskild suppleant. Personalrepresentanten har inte rösträtt vid styrelsens behandling av frågor 

som rör verksamhetens mål och inriktning och äger inte rätt att deltaga vid styrelsens behandling av 

frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder. 

Styrelsen konstituerar sig själv. 

Rektor är ständigt adjungerad till styrelsen, därutöver äger styrelsen rätt att adjungera de personer 

vars kompetenser styrelsen finner nödvändiga för sitt arbete. Adjungerad saknar rösträtt.  

 

14. § firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två (2) i 

förening samt av dem styrelsen särskilt utser, två (2) i förening alternativt med styrelseledamot och 

en (1) av styrelsen särskilt utsedd i förening.  

 

15. § ordinarie föreningsstämma 
Föreningens högsta organ är föreningsstämman.  

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före november månads utgång. Vid ordinarie 

föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:  

1. stämmans öppnande 

2. val av ordförande för stämman 

3. val av sekreterare för stämman 

4. val av två (2) justeringsmän 

5. godkännande av röstlängd 

6. fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. styrelsens årsredovisning 

8. revisorernas berättelse 

9. fastställande av resultat och balansräkning 

10. beslut i anledning av vinst eller förlust 

11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. budget för kommande verksamhetsår 

13. beslut om medlemsavgiftens storlek 

14. beslut om antal styrelseledamöter 

15. fråga om arvode till styrelseledamöter kommande verksamhetsår 

16. val av styrelse 

17. val av revisorer 

18. val av valberedning 

19. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman 

20. övriga ärenden som angivits i kallelsen.  

 

Motioner och övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före stämman 



 

Styrelsen skall senast sju (7) dagar före stämman sända dagordning, verksamhetsberättelse, 

budgetförslag och valberedningens förslag till nya ledamöter samt i förekommande fall motioner 

och övriga ärenden från medlemmar jämte styrelsens ställningstagande och styrelsens propositioner.  

 

Det justerade protokollet från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast 

tre (3) veckor efter stämman. 

 

16. § revisorer 
På ordinarie föreningsstämma skall väljas en (1) revisor jämte suppleant, som har att granska 

styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, på ett (1) år, till dess ordinarie stämma. 

 

17. § extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg 

beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av 

revisorn eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Kallelse till extra stämma skall 

sändas till medlemmarna senast två (2) veckor efter sådan begäran inkom till styrelsen. Dagordning 

jämte ev. motioner till extra föreningsstämma skall sändas till medlemmarna med post eller e-post 

senast en (1) vecka före stämman. Motioner och ärenden lämnas till styrelsen senast två (2) veckor 

före föreningsmöte. Det justerade protokollet från extra föreningsstämma skall senast tre (3) veckor 

efter stämman anslås vid rektorsexpeditionen och hållas tillgängligt för medlemmarna. 

 

18. § räkenskapsår 
Verksamhetsår tillika räkenskapsår är  första (1) juli till och med trettionde (30) juni. Styrelsen skall 

senast en (1) månad före ordinarie föreningsstämma lämna sin årsredovisning till revisorerna.  

 

19. § ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar kräver enighet bland samtliga medlemmar, eller beslut på två (2) stämmor 

och att ändringen biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på den senare stämman, eller 

den större majoritet som krävs enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

Ändringsförslag skall bifogas kallelse. Vid kallelse till andra stämman bifogas beslut från 

föregående stämma jämte information om att det andra beslutet kräver biträdande av två tredjedelar 

(2/3) av de röstande, eller den större majoritet som FL , Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 

särskilt så stadgar.  

 

20. § förfarande vid eventuell vinst 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till 

reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i FL, Lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar 10 kap 3 § enligt föreningsstämmans beslut 

1. fonderas och/eller 

2. föras i ny räkning och/eller 

3. Användas enligt det i FL, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar10 kap 8 § angivet ändamål. 

 

21. § fördelning av tillgångar vid upplösning av föreningen 
Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av FL, Lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar, föreningens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna i förhållande till deras insats. 

Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalade överinsatser. 

 


