Stadgar för Fristads folkhögskolas elevförbund
§1
Fristads folkhögskolas elevförbund har till ändamål att underhålla och stärka
samhörigheten och den fortsatta kontakten mellan nuvarande och forna elever
vid Fristads folkhögskola samt mellan eleverna och skolans personal samt att
berika allmänhetens intresse för fortbildning och kulturella frågor och i övrigt på
allt sätt tillvarata och främja skolans och elevernas intressen.
§2
Medlem i elevförbundet är var och en som är eller har varit elev vid Fristads
folkhögskola, är eller har varit i skolans tjänst, tillhör eller tillhört dess styrelse
och erlägger stadgad avgift. Även andra för elevförbundets arbete intresserade
personer kan få ingå som medlemmar efter ansökan härom hos elevförbundets
styrelse.
§3
Till hedersledamöter kan årsmöte eller styrelse utse personer, som genom visat
intresse och nedlagt arbete för förbundet kan anses ha gjort sig förtjänta därav.
§4
Elevförbundet samlas till ordinarie årsmöte senast juni månad varje år.
§5
Elevförbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tre
ledamöter utöver ordförande och skolans rektor. Ordföranden väljs för ett
verksamhetsår av elevförbundet vid ordinarie årsmöte. Skolans rektor är
självskriven styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter, varav minst en skall
vara anställd vid skolan, väljs på två år. Valet skall första gången förättas så att
två av ledamöterna väljs på två år och en på ett år. Avgår styrelseledamot innan
tiden för uppdraget gått ut, väljs av årsmöte eller extra föreningsmöte ny
ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan
även utse kassör utanför densamma. Jämte styrelseledamöter utser årsmötet två
suppleanter, vilka vid förfall för styrelseledamot inträder i den ordning de är
valda. Suppleanterna väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre
ledamöter är närvarande. Vald styrelse fungerar till dess ny styrelse blivit
utsedd.
§6
Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens
verksamhetsberättelse och föreningens räkenskaper, förda under tiden 1/1 –
31/12 skall senast två veckor före årsmötet vara överlämnade till revisorerna.

§7
Kallelse till årsmötet skall senast en vecka i förväg utsändas genom annons i
minst en allmänt spridd tidning i Sjuhäradsbygden.
§8
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
- Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
- Redovisning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och
revisionsberättelse.
- Beslut om ansvarsfrihet.
- Val av ordförande.
- Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen.
- Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
- Val av valberedning.
- Fastställande av årsavgift.
- Övriga frågor av vikt för elevförbundet, som framläggs eller framkommer vid
årsmötet.
§9
Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Rösträtt skall utövas av medlem
personligen. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor
genom ordförandes utslagsröst.
§10
Förslag till ändringar i eller tillägg till dessa stadgar kan framställas av varje
medlem av elevförbundet antingen muntligen på ett årsmöte eller skriftligen till
förbundets styrelse. Innan beslut om förslaget fattas på ordinarie årsmöte skall
förslaget ha behandlats av styrelsen.
§11
Om elevförbundet inte längre på ett meningsfullt sätt kan arbeta för den i §1
angivna målsättningen skall föreningen upplösas.
Upplösning av elevförbundet kan endast ske vid årsmöte. Förslagets antagande
fodrar två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande
årsmöten.
Vid upplösandet skall elevförbundets tillgångar användas till ändamål, förenliga
med elevförbundets och respektive fonders syften. Ansvarig för hur tillgångarna
förvaltas och används skall vara skolans rektor.
Dessa stadgar har antagits av årsmötet den 2011-03-30.

