Stadgar för Föräldraalliansen Sverige
§ 1 Namn
Förbundets namn är Föräldraalliansen Sverige
§ 2 Säte
Förbundets säte är Stockholm
§ 3 Syfte
Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett
samarbetsorgan för dessa.
Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som
främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa
Förbundets uppgift är att:
•
•
•
•
•

ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i utbildningspolitiska frågor såväl som frågor som berör
barns, ungas och föräldrars villkor
verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och andra samhällsinstitutioner
stödja landets föräldraföreningar i deras arbete
samverka med andra organisationer och myndigheter
verka för att föräldrars roll och inflytande i skola, förskola och samhället i övrigt stärks

Förbundet är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet. Förbundet är likaså fristående myndigheter,
institutioner och andra organisationer.
§ 4 Medlemskap
Som medlem kan anslutas en demokratiskt vald föräldraförening, föräldraråd eller annan sammanslutning som
ansluter sig till Föräldraalliansens ändamål och syfte samt erlägger medlemsavgift.
Person som inte är medlem i en till förbundet ansluten förening, kan ansluta sig som enskild medlem.
Medlemsavgiftens storlek fastställs av Föräldrariksdagen. Medlem som bryter mot dessa stadgar eller på annat
sätt motverkar
organisationen kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen. Sådant beslut skall om den uteslutne så begär
prövas av Föräldrariksdag.
§ 5 Organisation
A, Uppbyggnad
Förbundet består av:
•
•
•
•

Föräldrariksdag
Styrelse
Föreningar
Enskilda medlemmar

En föräldraförening vid en skola/förskola som ansluter sig anses företräda alla föräldrarna på skolan eller
skolorna där de är verksamma.
Elevantalet utgör grund för mandatfördelning vid Föräldrariksdag.
En förening som utgör en sammanslutning av fler föräldraföreningar anses företräda dessa. Det sammanlagda
elevantalet utgör grund för mandatfördelning vid Föräldrariksdag.
För förening som består av enskilda medlemmar och inte är knuten till någon skola/förskola beräknas antalet
medlemmar. Medlemsantalet utgör grund för mandatfördelning vid Föräldrariksdag.
På Föräldrariksdag äger varje förening ett mandat per påbörjat 1000 elever/medlemmar. Ingen förening kan
erhålla fler än 15 mandat.
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Enskild medlem har förslags-, nominerings- och yttranderätt
B, Föräldrariksdag
Föräldrariksdagen är förbundets högsta beslutande organ.
En Föräldrariksdag skall hållas årligen.
C, Styrelsen
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan Föräldrariksdagar och består av minst fem
ordinarie ledamöter inklusive ordföranden och vice ordförande samt minst två suppleanter.
Ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften udda respektive jämna år.
Suppleanter väljs på ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv, med undantag för ordförande- och vice ordförandeposten.
•
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna deltagit i behandling och beslut.
•
Förbundsstyrelsen förbereder och verkställer Föräldrariksdagens beslut och beslutar i övrigt om förbundets
verksamhet.
Förbundsstyrelsen utser firmatecknare, två i förening.
Styrelsen skall senast 15 februari tillsända revisorerna verksamhetsberättelse och räkenskaper för
verksamhetsåret.
Styrelsen kan arvoderas. Arvodet bestäms på Föräldrariksdagen.
D, Valberedning
Ordinarie Föräldrariksdag utser en valberedning för tiden intill nästa ordinarie Föräldrariksdag. Valberedningen
skall bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.
Valberedningen förbereder samtliga vid Föräldrariksdag förekommande val med undantag för val av
valberedning.
§ 6 Revision
Revisorerna har att fortlöpande granska förbundets räkenskaper och verksamhet.
Revisorerna skall årligen avge en berättelse senast under mars månad.
§ 7 Verksamhetsår
Verksamhetsår är kalenderår 01-01 - 12-31.
§ 8 Ordinarie Föräldrariksdag
Föräldrariksdag är förbundets högsta beslutande organ.
Föräldrariksdag skall hållas årligen före maj månads utgång.
A, Ombud
Val av ombud förrättas inom medlemsföreningarna senast tre månader före Föräldrariksdagen, eller den senare
tid som styrelsen kan komma att bestämma.
Fördelning av ombud sker med utgångspunkt i medlemsantalet per den sista december året innan
Föräldrariksdagen. Förening som ansluter sig till förbundet efter denna tidpunkt kan efter beslut i
förbundsstyrelsen äga rätt att delta i Föräldrariksdagen.
B, Ärenden
För att beslut skall kunna fattas i ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på Föräldrariksdagen skall
ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader innan ordinarie Föräldrariksdag eller den senare
tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.
C, Kallelse
Kallelse till Föräldrariksdag skall aviseras senast sex veckor innan Föräldrariksdagen.
De ärenden som skall behandlas på Föräldrariksdagen samt förbundsstyrelsens
yttrande över ärenden skall vara ombuden tillhanda senast tre veckor innan Föräldrariksdagen.
D, Beslutsmässighet
På Föräldrariksdagen får beslut fattas endast i ärende som varit anmält till mötet
Mötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av anmälda ombud är närvarande.
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§ 9 Extra Föräldrariksdag
Extra Föräldrariksdag kan hållas när styrelsen eller två revisorer finner skäl till det, eller när minst 1/10 av
samtliga medlemsföreningar skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlas
på mötet. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till styrelsen.
På Föräldrariksdagen får beslut fattas endast i ärende som varit anmält i kallelsen till mötet.
Mötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av kallade ombud är närvarande.
Vid extra Föräldrariksdag skall tillämpliga delar av dagordning för Föräldrariksdag användas.
§ 10 Dagordning för Föräldrariksdag
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Framläggande av verksamhetsberättelse
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och ballansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Av styrelsen till mötet anmälda frågor
14. Av medlemmar till mötet anmälda frågor
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
17. Val av ordförande
18. Val av vice ordförande
19. Val av styrelseledamöter
20. Val av suppleanter
21. Val av revisorer
22. Val av revisorssuppleanter
23. Val av valberedning
24. Bestämmande av tidpunkt för nästa Föräldrariksdag.
25. Övriga frågor
26. Mötets avslutande
§ 11 Omröstning och beslut
Med undantag av stadgeändring och beslut om upplösning skall samtliga beslut fattas med enkel majoritet av de
som deltar i omröstningen.
Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.
§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske vid en Föräldrariksdag om minst tre fjärdedelar av de närvarande bifaller
förslaget eller med enkel majoritet på två efter varandra följande Föräldrariksdagar med minst två månaders
mellanrum.
Föreslagen ändring måste ha varit angiven i handlingarna till Föräldrariksdagen.
§ 13 Upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan tas vid Föräldrariksdagen om samtliga närvarande är eniga eller vid två på
varandra följande Föräldrariksdagar, med minst två månaders mellanrum, om tre fjärdedelar av de närvarande
biträder förslaget.
Förslaget om upplösning måste ha varit angiven i handlingarna till mötet.
I händelse av upplösning skall Föräldrariksdag besluta om att förbundets tillgångar övergår till i första hand
kvarvarande verksamhet därefter till näraliggande verksamhet.
Antagna på konstituerande möte 2005-02-26
Reviderade på årsmöte 2007-03-25
Reviderade på föräldrariksdag 2009-05-17
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