Stadgar för Kista folkhögskolas förening
§1
Kista folkhögskolas förening är huvudman för Kista folkhögskola.
Föreningen är en ideell förening som är politiskt obunden och har sitt säte i Stockholms stad.
Föreningens ändamål är att understödja och upprätthålla Kista folkhögskolas verksamhet, som i första
hand är att bedriva folkbildning.
Föreningens skyldigheter som skolans huvudman regleras av regeringen och av andra myndigheter
utfärdade bestämmelser för svenska folkhögskolor.
Föreningens ändamål är att främja kultur- och bildningsverksamhet för alla, med särskild inriktning på
muslimer i Sverige i syfte att skapa en trygg utveckling för svenskmuslimsk identitet och dessutom
bidra till utveckling av det svenska samhället.
Kista folkhögskolas förenings värdegrund baseras på följande demokratiska och islamiska principer:
•

Alla människor har lika värde.

•

Varje människas rättigheter ska respekteras oavsett bakgrund. Alla har rätt till lika behandling.

•

Konflikter kan lösas på demokratisk väg och rättvis fred kan uppnås.

•

Utveckling uppnås genom demokrati, jämställdhet, delaktighet och samhörighet

§2
Föreningar/organisationer och enskilda individer som ställer sig bakom Föreningen Kista folkhögskolas
mål och värdegrund kan bli medlemmar i föreningen. För godkänt medlemskap fordras beslut i
styrelsen.
§3
Medlem äger rätt att delta och tala i föreningens årsstämma och äger dessutom rätt att rösta i
omröstningar med en röst. Röstandet sker personligt. Föreningar som är medlemmar utser någon som
representerar föreningen.
§4
Ledamöter i styrelsen för Kista folkhögskolas förening utses av Stiftelsen Swedish Waqf och av
årsstämman. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter inklusive ordförande.
Årsstämman fastställer antal ledamöter för kommande verksamhetsår och mandatperiod på ett eller
två år för varje vald ledamot.
Stiftelsen Swedish Waqf utser 50 % av ledamöterna. Fler vid ojämnt antal, men så nära 50 % som
möjligt. Övriga väljs av årsstämman.
§5
Styrelsen har ansvar för att bedriva föreningens verksamhet mellan årsstämmorna.
Styrelsen förvaltar föreningens egendom och har ansvar för personal och ekonomi.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid sluten
omröstning, då lotten skiljer. Alla omröstningar sker öppet om inte sluten omröstning begärs.
Rektor har rätt att närvara på styrelsens sammanträden och ska vara föredragande i
verksamhetsärenden. Rektor har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Personal och elever har rätt att utse representanter som kan närvara på styrelsens sammanträden, med
undantag för ärenden då ordförande bedömer att personal- och elevrepresentanter inte ska närvara.
Personal- och elevrepresentanter har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
§6
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Föreningens styrelse utser
firmatecknare för Kista folkhögskolas förening.
§7
Föreningen håller ordinarie årsstämma senast den 31 mars varje år. Kallelse till årsstämman sker
genom kallelse till samtliga föreningens medlemmar, med utskick av alla vid tidpunkten tillgängliga
handlingar, minst fjorton dagar före stämman.
Följande ärenden skall förekomma på ordinarie årsstämma:
- Redogörelse för verksamheten under året.
- Ekonomisk årsredovisning.
- Revisorernas berättelse om granskning av skolans och föreningens räkenskaper
samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
- Val av styrelseledamöter.
- Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
- Val av valberedning.
- Motioner från föreningsmedlemmar till årsstämman. Motionerna ska ha lämnats till styrelsen senast
fyra veckor före stämman.
- Förslag till verksamhetsplan
- Förslag till budget.
Föreningen sammanträder till extra föreningsstämma för behandling av uppgivet ärende på
ordförandens kallelse eller när minst en fjärdedel av medlemmarna så begär.
§8
Beslut om nedläggning av föreningens verksamhet kräver bifall av en majoritet av 3/4 av hela antalet
föreningsmedlemmar vid två sammanträden. Det första skall vara ordinarie och det andra inte utlysas
förrän minst 60 dagar därefter.
Vid beslut om upplösning skall föreningens samtliga tillgångar överlämnas till Stiftelsen Swedish Waqf,
eftersom den företräder Kista folkhögskolas mål och huvudmannaintresset.
§9
För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsstämmor eller en
årsstämma och en stadgeenligt utlyst extra föreningsstämma minst 60 dagar efter årsstämman.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens första årsstämma den 2 mars 2009.

