KomFri - förening för entreprenörskap i kommunala
skolor
Stadgar
§ 1 Medlemskap
Föreningens medlemmar är kommunala skolor, förvaltningar eller nämnder,
samt företag, institutioner eller organisationer som vill verka för föreningens
syfte.
Medlem antas av föreningens styrelse som också kan utse förtjänta
privatpersoner till medlemmar.
Medlemskap gäller kalenderår.
§ 2 Syfte, mål och metod
Föreningen har bildats inom stiftelsen Samhällsentreprenörerna i syfte att
främja entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i den kommunala
skolan.
Målet är att kommunerna ska ge skolledare stor frihet att tillsammans med
personal utveckla pedagogik, organisation och ekonomi efter lokala
förutsättningar och behov.
Föreningens metod är att verka för kommunala delegationsordningar,
generella eller särskilda, med detta syfte och mål.
§ 3 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse med minst fem ledamöter vilka
envar utser en personlig suppleant.
Ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för en period av två år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och, vid behov, andra förtroendeposter
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av styrelsens ledamöter är
närvarande.
§ 4 Styrelsens säte
Styrelsens säte är Stockholm.
§ 5 Referensgrupp
Till stöd för föreningen utses en referensgrupp med representativa
företrädare för riks- och kommunalpolitik.
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Referensgruppens ordförande skall företrädesvis vara ledamot av Sveriges
Riksdag
§ 6 Medlemsavgifter m m
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter som fastställs
av ordinarie föreningsmötet för kommande verksamhetsår.
Därutöver må föreningens verksamhet finansieras genom anslag och bidrag
samt avgifter för seminarier m m.
§ 7 Räkenskapsperiod
Föreningens verksamhetsår (räkenskapsperiod) är kalenderår
§ 8 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer
som utses av ordinarie föreningsmöte.
Revisionen kan också utföras som en del av revisionsuppdraget i en
samarbetande organisation.
§ 9 Föreningsmöte
Medlemmar kallas till föreningsmöte av styrelsen. Kallelse skall utfärdas
minst tre veckor i förväg.
Ett ordinarie föreningsmöte (årsmöte) skall genomföras under april-maj för
att behandla följande ärenden:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av en protokollsjusterare
5. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av ledamöter i referensgruppen
16. Val av revisorer
17. Övriga frågor
§ 10 Rösträtt
Varje medlem som erlagt fastställd årsavgift har en rösträtt vid
föreningsmöte.
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Vid omröstning på föreningsmöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
§ 11 Utträde ur föreningen
Medlem som önskar utträda ur föreningen kan säga upp medlemskapet.
Om medlemskapet inte sägs upp senast 1 november förlängs det
automatiskt med ett år i taget.
§ 12 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut därom vid två på varandra
följande årsmöten.
§ 13 Stadgeändring
Stadgarna kan ändras genom beslut av kvalificerad majoritet (2/3) på
årsmöte.
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