Föreningen Sveriges Walorfpedagogiska Fritidshem (FSWS:s) stadgar
§1 Föreningens namn är
Föreningen Sveriges
Waldorfpedagogiska fritidshem.
Föreningen har sitt säte i Stockholm

!§ 2 Föreningen som är ideell,

har följande uppgifter:
A, att verka som mötesplats och forum
för samarbete mellan medlemmarna,
B, att vara inspirationskälla till
fortbildning av verksamma medarbetare
på fritids- och eftermiddagshemmen,
C, att stödja utbildning av blivande
medarbetare på fritids- och
eftermiddagshemmen,
D, att arbeta utifrån Rudolf Steiners
pedagogiska Impuls och
E, att samverka med pedagogiska
sektionen inom Fria Högskolan för
Antroposofi

!§ 3 Föreningens medlemmar är

Waldorfpedagogiska fritids- och
eftermiddagshem i Sverige
medlemsavgiften avgörs av årsmötet

!§ 4 Föreningsmötet är föreningens

högsta beslutande organ och skall
äga rum minst en gång per år.
Rösträtt på föreningsmötet har aktiva
medarbetare på fritids- och eftermiddagshem som är medlemmar
i föreningen.
Kallelse till förenings- och årsmöte
skall vara medlemmarna tillhanda
minst en månad före möte. I kallelsen
skall anges de ärenden som skall
förekomma samt inkomna förslag i sin
helhet.
Till årsmöteskallelsen skall även
verksamhetsberättelse bifogas
Förslag till förenings- och årsmöte
skall inkomma skriftligen till styrelsen
minst två månader i förväg.

!§ 5 Föreningens årsmöte väljer en

styrelse bestående av fem ledamöter.
Ordförande, sekreterare och kassör
samt två övriga ledamöter.
Ordförande och kassör väljs på två år,
övriga ledamöter på ett år. Årsmötet
utser en valberedning bestående av
tre personer. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är

närvarande. Vid beslutsfattande bör
enighet eftersträvas. Om enighet ej
kan nås bör om möjligt frågans
avgörande uppskjutas till
nästkommande sammanträde.
Styrelsen sammanträder på kallelse
av ordförande eller om minst tre
ledamöter fordrar detta.

!§ 6 Föreningens räkenskapsår är lika

med kalenderåret.
Räkenskaperna skall granskas årligen
av två revisorer. Revisorerna utses på
föreningens årsmöte.
Revisorerna skall lämna
revisionsberättelse till årsmötet som
avgör frågan om ansvarsfrihet.

!§ 7 Föreningens firma tecknas av

ordföranden och av kassören varför
sig.

!§ 8 Om föreningens verksamhet

skulle upphöra skall beslut om detta
fattas på två på varandra följande
föreningsmöten med minst en månads
mellanrum.

!§ 9 Om föreningens verksamhet

skulle upphöra skall dess tillgångar
överlåtas i första hand till pedagogiska
sektionen inom Fria Högskolan för
Antroposofi I Sverige annars till annan
antroposofisk verksamhet.

!§ 10 Stadgarna kan ändras genom

beslut i föreningen vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en
månads mellanrum. Denna paragraf
samt

!§ 8 och § 9 kan ej ändras
!
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