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STADGAR FÖR                                               1(5) 

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN  
I KUNGÄLV 
 
 
§ 1 ÄNDAMÅL 
  
Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv är en ideell förening med 
uppgift att driva samnordisk folkhögskole- och annan bildningsverksam-
het. 
 
 
 
§ 2 MEDLEMSSKAP 
  
Föreningen består dels av huvudmän – utsedda enligt gällande stadgar – 
dels av medlemmar (enskilda personer och organisationer) vilka delar fö-
reningens ideella målsättning.  
 
Medlemskap beviljas av styrelsen. Styrelsen fattar också beslut om med-
lemskap skall upphöra. 
 
Vid rekrytering av medlemmar skall eftersträvas att alla de nordiska län-
derna blir väl representerade. 
 
Föreningsmöte kan på förslag av styrelsen till hedersledamot kalla förtjänt 
tillskyndare av skolan. 
 
Varje i föreningen invald medlem erlägger en av årsmötet fastställd års-
avgift. Huvudmännen erlägger ingen årsavgift. 
 
 
 
§ 3 ORGANISATIONEN 
  
Å r s m ö t e.      
Medlemmarna kallas årligen till årsmöte. Detta skall äga rum före utgån-
gen av oktober månad. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
 
S t y r e l s e . 
Vid årsmötet utses en styrelse som är föreningens verkställande organ. 
Styrelsen kan organisera sin verksamhet i olika utskott med ansvar inför 
styrelsen för delar av föreningens verksamhet. Till utskotten, som skall 
ledas av styrelseledamot, kan adjungeras personer med särskild kompe-
tens. 
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-forts- 
 
F u l l m ä k t i g e . 
Årsmötet utser en fullmäktigeförsamling på 10 ledamöter. Fullmäk-
tigeförsamlingen, som ej är delar av styrelsen, har till uppgift att fatta be-
slut angående styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse. Full-
mäktige sammanträder senast under maj månad varje år. Fullmäktiges 
sammansättning skall tillgodose att minst tre länder är representerade. 
 
R e v i s i o n . 
Styrelsens verksamhet och räkenskaper skall granskas av minst två revi-
sorer, varav minst en auktoriserad revisor. 
 
 
 
§ 4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 
  
Kalenderåret är föreningens verksamhets- och räkenskapsår. 
 
 
 
§ 5 ÅRSMÖTE 
  
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet. 
2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. 
3. Redovisning av fullmäktiges beslut angående styrelsens årsredo-

visning. 
4. Redovisning av fullmäktiges beslut angående revisorernas berättel-

se. 
5. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för näst-

kommande verksamhetsår 
6. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
7. Val av styrelseordförande. 
8. Val av revisorer och suppleanter. 
9. Val av fullmäktigeledamöter. 
10. Val av valberedning inför nästa årsmöte. 
11. Beslut om verksamhetsplan. 
12. Beslut om budget. 
13. Beslut om medlemsavgift. 
14. Andra eventuellt föreliggande ärenden. 
 

Vid årsmöte har såväl huvudmän som enskilda medlemmar och orga-
nisationer en röst vardera. 
 
Den som vill aktualisera förslag eller andra ärenden vid ordinarie årsmöte 
skall senast den 1 september skriftligen meddela detta till styrelsen. 
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- forts –                                                                                                                 3(5) 
 
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen eller fullmäktigemötet finner 
påkallat eller efter framställning av minst en tiondel av föreningens hu-
vudmän och/eller medlemmar. 
 
Fullmäktigemöte. Föreningens fullmäktige sammanträder senast före 
utgångfen av maj månad. Vid mötet skall följande ärenden behandlas. 
 

1. Val av ordförande, sekreterare och två personer att justera mötets 
protokoll. 

2. Styrelsens berättelse om skolans verksamhet och ekonomi under det 
senaste verksamhetsåret. 

3. Revisorernas berättelse över styrelsens räkenskaper och förvaltning 
under det senaste verksamhetsåret. 

4. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 
5. Beslut angående disposition av verksamhetsårets resultat. 
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

Fullmätige är beslutsfört om minst sex (6) ledamöter är närvarande. 
 
Kallelse till årsmöte, extra föreningsmöte samt fullmäktigemöte skall ut-
sändas till huvudmän, medlemmar resp fullmäktige senast en månad före 
mötet. 
 
Vid såväl årsmöte som extra föreningsmöte samt fullmäktigemöte behand-
las endast de ärenden som har meddelats i kallelsen. 
 
I anslutning till mötesförhandlingarna skall ges möjlighet att studera sko-
lans verksamhet. 
 
 
 
§ 6 STYRELSE 
  
Föreningens styrelse, vilken jämväl är skolstyrelse, åligger att vara förenin-
gens verkställande organ och därvid handha föreningens angelägenheter 
enligt folkhögskoleförordning, reglemente för skolan och föreningsmötets 
beslut. 
 
Styrelsen består av nio till femton ledamöter, vilka väljes aav årsmötet för 
två år och avgår växelvis. För dessa ledamöter väljes minst fem supplean-
ter, vilka väljes för ett år i sänder. 
 
Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställes inom här angiven ram 
av årsmötet. Företrädare för alla de nordiska länderna skall finnas bland 
ledamöterna eller suppleanterna. 
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Skolans rektor skall vara ledamot av skolans styrelse och tillika dess sekre-
terare. 
 
Av de vid årsmötet valda styrelseledamöterna skall två företräda skolans 
personal samt en elevförbundet. 
 
Kungälvs kommun äger rätt att utse en ordinarie ledamot i styrelsen samt 
en personlig suppleant. 
 
Till styrelsen adjungeras en elevrepresentant. 
 
Årsmötet utser för varje år bland de valda ledamöterna styrelsens ordfö-
rande. 
 
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna samt företrädare 
för minst två nordiska länder är närvarande. 
 
Sekreteraren sammankallar styrelsen på uppdrag av ordföranden eller om 
minst två andra styrelseledamöter detta påfordrar. Kallelse bör ske skrift-
ligen minst 14 dagar före sammanträdet. 
 
 
 
§ 7 REVISION 
  
För granskning av styrelsens arbete och räkenskaper utser årsmötet varje år 
två revisorer, varav en auktoriserad revisor, samt två suppleanter. 
 
Av Kungälvs kommun utsedd revisor äger dessutom rätt att delta i gransk-
ningsarbetet. 
 
Räkenskaperna samt bokslutet skall föreläggas revisorerna för granskning 
senast en månad före fullmäktigemötet. 
 
 
 
§ 8 STADGEÄNDRING - UPPLÖSNING 
  
Beslut om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning gäller inte 
med mindre beslutet fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Mellan sammanträdena 
skall förflyta minst tre månader. 
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§ 9 VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE 
  
Skulle, sedan föreningen upplösts och alla skulder betalats, tillgångar 
finnas, skall dessa överlämnas till Göteborgs Universitet att av detta 
disponeras till främjande av nordiskt kulturellt samarbete. 
 
 
 
 

Stadgarna antagna vid höstmötet 22 november 2003 
 
 
 


