ORDINARIE STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR KRISTEN SKOLA I UPPLANDS-BRO ANTAGNA
1988-09-28, reviderade 1997-09-25 och 2014-09-22
1. Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för utbildning på evangelisk-kristen
grund med Bibeln som högsta rättesnöre för människans tro och liv.
Skolans utbildning är konfessionell och dess undervisning är ickekonfessionell.

2. Namn och säte

Föreningens namn är "Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro", och
har sitt säte i Upplands-Bro.

3. Medlemskap

Förälder/ vårdnadshavare för elev i skolan, som drivs av föreningen,
erbjuds medlemskap i föreningen i samband med intagning. Annan
person, som vill verka för föreningens syften, kan också efter styrelsens
godkännande vinna inträde i föreningen. Medlem förbinder sig att
understödja föreningens syften i enlighet med stadgarna.

4. Styrelse

Föreningen företräds av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie
ledamöter och eventuella suppleanter. Styrelseledamöter väljs växelvis
på ett eller två år i taget. Ordföranden utses av årsmötet, medan
styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

5. Firma

Årsmötet utser föreningens firmatecknare.

6. Skolledning

Den pedagogiska- och löpande verksamheten sköts av skolans personal.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Fördelningen
mellan huvudman, rektor och lärare regleras i skollagen. Intagning av
nya elever sker efter skriftlig ansökan i turordning och enligt skolans
aktuella handlingsplan.

7. Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår börjar den 1 juli och avslutas den 30 juni
varje år.
8. Kallelse

Ordinarie årsmöte skall hållas före den 31 oktober. Skriftlig eller muntlig
kallelse skall utfärdas senast fyra veckor före årsmöte och senast en
vecka före extra föreningsmöte.

9. Årsmöte

Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Följande ärenden
skall förekomma:
a/ Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
b/ Fastställande av röstlängd.
c/ Fråga om mötets behörighet.
d/ Styrelsens verksamhetsberättelse.
e/ Revisorernas berättelse.
f/ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

g/ Val av ny styrelse och eventuella suppleanter.
h/ Val av minst en revisor och en suppleant.
i/ Behandling av inkomna motioner samt övriga ärenden.
Motioner till årsmötet ska vara skriftliga och ska ha inkommit till
styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.
10. Upplösning

För att upplösa föreningen krävs två tredjedels majoritet av två på
varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. Sista mötet
beslutar om hur eventuella tillgångar ska disponeras.

11. Stadgeändring För att ändra dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

