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Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan i Kungälv 

STADGAR•VEDTÆGTER•LÓGIR•VEDTEKTER•LÖG•SÄÄNNÖT 
senast ändrade 4 juli 2008 
 
§1. Förbundets namn är på svenska, danska, färöiska, norska, isländska, finska: 
ELEVFÖRBUNDET FÖR NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV 
ELEVFORENINGEN FOR DEN NORDISKE HØJSKOLE I KUNGÄLV 
NÆMINGAFELAG NORÐURLENDSKA FÓLKAHÁSKÚLANS Í KUNGÄLV 
ELEVLAGET FOR DEN NORDISKE FOLKEHØGSKOLEN I KUNGÄLV 
NEMENDASAMBAND NORRÆNA LÝÐHÁSKÓLANS Í KUNGÄLV 
KUNGÄLVIN POHJOISMAISEN KANSANOPISTON OPPILASLIITTO 

§2. Förbundet är en ideell förening och har sitt säte i Kungälv, Sverige. 

§3. Elevförbundets uppgift är att främja gemenskapen mellan medlemmarna, samt att arbeta för att 
Nordiska folkhögskolan skall utvecklas i samnordisk anda. 

§4. Den som är/varit elev eller anställd vid Nordiska folkhögskolan under större delen av ett läsår, och 
som betalar gällande årsavgift, kan bli medlem. Styrelsen kan också bevilja medlemskap till den som 
på annat sätt står skolan eller Elevförbundet nära. 

§5. Den som gjort särskilt hedervärda insatser för Elevförbundet eller skolan, kan utses till 
hedersmedlem. Förslag kan lämnas av medlem eller av styrelsen. 

Hedersmedlemskap beviljas av årsmöte, med minst 2/3 majoritet. Hedersmedlem är befriad från 
medlemsavgift. 

§6. Medlem som inte har betalat årsavgiften före årsmötet anses ha lämnat förbundet. 

§7. Medlem som motarbetar Elevförbundets målsättning, motarbetar Nordiska folkhögskolan, eller 
som på annat sätt kan betraktas som icke önskvärd medlem, kan uteslutas genom styrelsebeslut. Den 
som på så sätt blir utesluten, har rätt att få sin sak prövad av årsmötet. 

§8. Årsmötet väljer ordförande för en period av 1 år. Fördelning av övriga poster, såsom vice 
ordförande, kassör, sekreterare etc., beslutas inom styrelsen. 

§9. Elevförbundets styrelse består av ordförande samt högst 15 ledamöter. Av ledamöterna skall 9 
väljas av årsmötet så att 5 utses ena året och 4 det andra året. Övriga ledamöter tillsätts enligt nedan. 
Vid val av styrelse skall strävan vara en jämn representation från alla delar av Norden, samt jämn 
könsfördelning. Mandattiden för de ledamöter som utses av årsmötet är 2 år. 
I tillägg till styrelseledamöter valda av årsmötet, ingår skolans rektor i styrelsen. Dessutom utser 
skolans personal en representant att ingå för ett år i taget. 
Varje årskurs har rätt att utse två elever att ingå i styrelsen med beslutsrätt. Mandattiden är 2 år från 
första årsmötet efter avslutat läsår. Skolans elever får dessutom utse en person för varje linje, att 
närvara med förslags- och yttranderätt vid styrelsens möten. 

§10. Styrelsen är beslutsför när ordförande eller vice ordförande, samt minst 3 andra ledamöter är 
närvarande. Vid eventuellt lika röstetal i styrelsen har ordförande, eller vice ordförande, utslagsröst. 
Vid personval skall lottning avgöra. 

§11. För att sköta löpande ärenden kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott på minst 3 personer, 
där ordföranden skall ingå. 

§12. Styrelsens ansvarsområde är att: 
-förvalta förbundets kapital och övriga tillgångar, samt föra räkenskap över dessa 
-föra och vårda protokoll, årsberättelser och övriga handlingar 
-hålla medlemsregistret aktuellt och i ordning 
-utsända kallelser och protokoll till alla berörda 
-se till att förbundets stadgar efterlevs 

§13. Kallelse till styrelsemöte skall vara skriftlig och vara alla styrelsemedlemmar tillhanda senast 10 
dagar före mötet. 

§14. Styrelsemötena är öppna för alla Elevförbundets medlemmar, men endast styrelsemedlemmar 
har beslutsrätt. Styrelsen har dock rätt att besluta att vissa ärenden ska behandlas bakom stängda 
dörrar. 
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§15. Elevförbundets firma tecknas av ordföranden, samt en styrelsemedlem som utses av styrelsen. 

§16. Den som frivilligt åtagit sig att förvalta Elevförbundets eller lokalavdelnings tillgångar, är 
personligen ansvarig för dessa. 

§17. Elevförbundets räkenskaper föres per kalenderår och skall avslutas och överlämnas till 
revisorerna senast 15 april. Revisorernas rapport skall lämnas till styrelsen senast 15 maj. 

Om revisorerna har anmärkningar mot styrelsen, skall styrelsen skriftligen kommentera dem för 
årsmötet. 

§18. Elevförbundets årsmöte skall hållas senast den 1 augusti och dagordningen skall omfatta: 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två personer att justera protokollet, samt räkna röster 
6. Fråga om kallelse har utsänts i stadgeenlig ordning 
7. Behandling av styrelsens berättelse om verksamhet och ekonomi. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Behandling av ev. inkomna motioner/förslag 
11. Val av ordförande för det kommande arbetsåret 
12. Val av styrelse 
13. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 
14. Tillsättande av valberedning om minst tre personer 
15. Beslut om medlemsavgifternas storlek 
16. Förslag om arbetsprogram för det närmaste verksamhetsåret 
17. Eventuella rapporter och hälsningar 
18. Mötets avslutande 

§19. Varje medlem har en röst. För beslut gäller enkel majoritet, om inget annat bestämmes i dessa 
stadgar. Ingen får ha utslagsröst vid årsmöte. 

§20. Medlem som inte kan närvara vid årsmöte, kan ge fullmakt åt annan medlem att rösta i stället. En 
medlem kan genom fullmakt företräda 1 annan medlem. Fullmakt skall vara skriftlig. 

§21. Medlem får inte deltaga i omröstning där han/hon har personligt intresse av resultatet. 

Styrelsemedlem får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer. 

§22. Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig och vara samtliga medlemmar tillhanda senast 20 dagar 
före mötet. I kallelsen skall dagordning och eventuella motioner till årsmötet redovisas. 

§23. Ärende som skall behandlas av årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före 
mötet. Senare inkomna ärenden behandlas av nästkommande ordinarie eller extra årsmöte. 

§24. Medlemmar har rätt att i hemlandet/hemregionen bilda lokala föreningar av Elevförbundet. Dessa 
bör rapportera om sin verksamhet till årsmötet. 
En lokalförenings beslut, som kan ha betydelse för hela Elevförbundet och/eller Nordiska 
folkhögskolan, skall godkännas av Elevförbundets årsmöte för att bli giltigt. 

§25. Förslag till ändringar i dessa stadgar, liksom förslag om upplösning av Elevförbundet, skall vara 
skriftliga. Beslut skall ha minst 2/3 majoritet vid vardera av två medlemsmöten, varav minst ett skall 
vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall gå minst 30 dagar. 

§26. Om Elevförbundet upplöses, skall beslut om användande av dess tillgångar ske på samma sätt 
som beslut angående ändring av stadgar. 

§27. Original av dessa stadgar är skrivna på svenska och skall finnas arkiverade tillsammans med 
protokoll från det årsmöte där stadgarna antagits. Om en annan språkversion av dessa stadgar 
orsakar oenighet om innehållet, skall det svenska originalet anses som det rätta. 
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Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan i Kungälv 

STADGAR•VEDTÆGTER•LÓGIR•VEDTEKTER•LÖG•SÄÄNNÖT för MINNESFONDEN 

senast ändrade 4 juli 2008 

 

§1. Fondens namn är: Elevförbundets minnesfond. 
 
§2. Fonden har sitt säte i Kungälv, Sverige 
 
§3. Fondens syfte är i första hand att ekonomiskt underlätta för Elevförbundets styrelsemedlemmar att 
deltaga i styrelsens möten i Kungälv. Vid högre ränteinkomster än vad som behövs enligt ovan, skall 
styrelsen kunna ge bidrag till fritidsverksamhet för elever vid Nordiska folkhögskolan. 
 
§4. Fondens verksamhet skötes av styrelsen för Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan. 
Elevförbundets stadgar för styrelsearbete, firmateckning, personligt ansvar, räkenskaper och revision, 
gäller också vid fondärenden. 
 
§5. Fondärenden behandlas vid styrelsens ordinarie möten och skall upptagas i protokollet. 
 
§6. Av varje kalenderårs inbetalda medlemsavgifter till Elevförbundet, skall 20% överföras till fonden. 
 
§7. Utdelning av ränta får ske när kapitalet uppgår till 10.000 svenska kronor eller mera. För att säkra 
värdet av fonden, får högst 90% av den totala årsräntan delas ut. 
 
§8. Ett kalenderårs ränta disponeras av den styrelse som tillsattes samma kalenderår. 
 
§9. Årsränta, eller del av den, som inte används för utdelning under det närmast följande kalenderåret, 
skall läggas till kapitalet. 
 
§10. Ändringar av dessa stadgar skall ske på samma sätt som vid förändring av Elevförbundets 
stadgar. 
 
§12. Beslut om upplösande av fonden skall ske på samma sätt som vid upplösning av Elevförbundet. 
 
§13. Original av dessa stadgar är skrivna på svenska och skall finnas arkiverade tillsammans med 
protokoll från det årsmöte där stadgarna antagits. Om en annan språkversion av dessa stadgar 
orsakar oenighet om innehållet, skall det svenska originalet anses som det rätta. 


