IOGT-NTOs Folkhögskoleförbund Tollare

Stadgar för IOGT-NTOs
folkhögskoleförbund Tollare
Organisationsnummer 914000-0283

Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28.
§1
Ändamål och huvudman
Folkhögskoleförbundets ändamål är att driva Tollare folkhögskola i Nacka kommun i
Stockholms län.
IOGT-NTO som riksorganisation (IOGT-NTOförbundet) är huvudman för skolan.
Skolan utgår från samma idégrund som IOGT-NTO och bidrar till att förverkliga IOGTNTO:s mål.
§2
Folkhögskolans uppdrag
Folkhögskolans uppdrag är att utveckla och stärka såväl deltagarna som IOGT-NTOrörelsen och det demokratiska samhället.
Folkhögskolan främjar deltagarnas kunskapssökande, lärande och personliga
utveckling, genom en pedagogisk verksamhet som baseras på individens förutsättningar
och behov. Verksamheten stärker och utvecklar deltagarnas förmåga till och intresse för
att påverka sin livssituation.
Folkhögskolans verksamhet präglas av IOGT-NTO-rörelsens idégrund och folkbildningstradition. Folkhögskolan bidrar till IOGT-NTO-rörelsens utveckling.
Folkhögskolans verksamhet bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället, till engagemang i samhällsutvecklingen och i kulturlivet, och därigenom till att
stärka och utveckla demokratin.
§3
Firma
Folkhögskoleförbundets firma är IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare.
§4
Firmateckning
Styrelsen bestämmer hur folkhögskoleförbundets firma ska tecknas. Firman ska dock
tecknas av minst två personer gemensamt.
§5
Medlemskap
IOGT-NTO-förbundet och IOGT-NTO:s distrikt är medlemmar i folkhögskoleförbundet.
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Den som är medlem i IOGT-NTO kan bli medlem i folkhögskoleförbundet genom att
ansöka om detta hos folkhögskoleförbundets styrelse.
§6
Ordinarie förbundsstämma
Folkhögskoleförbundet håller förbundsstämma samma år som IOGT-NTO håller sin
ordinarie kongress. Stämman hålls tidigast efter att kongressen har avslutats.
Styrelsen beslutar om tid och plats för stämma efter samråd med IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse och styrelsen för IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg.
Styrelsen ska kalla till stämma senast före februari månads utgång det år stämman ska
hållas.
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, IOGT-NTO:s distriktsårsmöten och IOGT-NTO:s
medlemmar kan skicka motioner till stämman. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tio
veckor före stämman. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.
Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till stämman senast två veckor
före stämman.
Stämman är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften
av de anmälda ombuden är närvarande.
§7
Extra förbundsstämma
Om styrelsen eller revisorerna beslutar det ska extra förbundsstämma hållas. Extra
stämma ska också hållas om fem IOGT-NTO-distrikt eller IOGT-NTO-förbundet begär
det.
En extra stämma får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att
stämman hålls.
Styrelsen ska kalla till extra stämma senast sex veckor före stämman.
De personer som valts till ombud till den senaste ordinarie stämman är också ombud
vid den extra stämman om inte förbundsstyrelsen eller ett distriktsårsmöte eller extra
distriktsårsmöte beslutar något annat.
En extra stämma är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är närvarande.
Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till den extra stämman senast en
vecka före stämman.
§8
Ombud vid förbundsstämman
IOGT-NTO-förbundet har rätt till sju ombud vid förbundsstämman. Ombuden utses av
förbundsstyrelsen. Varje IOGT-NTO-distrikt har rätt till ett ombud vid stämman.
Ombudet utses av distriksårsmötet eller, om årsmötet inte har utsett något ombud, av
distriktsstyrelsen. För varje ombud får två ersättare utses. Ersättarna ska väljas i en
bestämd inbördes ordning.
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§9
Ärenden vid förbundsstämman
Vid en ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
c) ställningstagande till om stämman har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om stämman är beslutsmässig
e) e) val av ordförande och sekreterare för stämman, två rösträknare och två
protokolls justerare
f) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens ekonomiska berättelser
h) föredragning av revisionsberättelser
i) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
k) beslut om motioner och förslag
l) beslut om ersättningar
m) beslut om arbetsplan för de kommande två kalenderåren
n) beslut om rambudget för de kommande två kalenderåren
o) beslut om antal ledamöter i styrelsen, minst fyra och högst åtta utöver
ordföranden
p) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
q) val av en revisor och en ersättare
r) val av valberedning med högst tre ledamöter, varav en sammankallande
s) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen
§ 10
Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt vid förbundsstämman. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt vid stämman.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande.
Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje ledamot av styrelsen samt föredragande
revisor har förslagsrätt.
Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som ska
väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig.
Stämman avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
§ 11
Räkenskapsår
Räkenskapsåret är ett kalenderår.
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§ 12
Styrelse
Förbundsstämman ska välja en ordförande samt minst fyra och högst åtta övriga
ledamöter i styrelsen. Styrelsen väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma. Om
stämman ajournerar sig kan den dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid en
tidpunkt som infaller innan stämman har avslutats.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 13
Styrelsens uppgifter
Styrelsen är folkhögskoleförbundets verkställande organ. Mellan förbundsstämmorna är
styrelsen folkhögskoleförbundets beslutande organ.
Styrelsen ska leda verksamheten i enlighet med dessa stadgar och förbundsstämmans
beslut. Den ska också se till att folkhögskolans verksamhet bedrivs så att det uppdrag som
anges i § 2 fullföljs.
Styrelsen anställer skolans rektor.
Till förbundsstämman ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomiska
berättelser och förslag till arbetsplan och rambudget.
§ 14
Valbarhet till förtroendeuppdrag
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
folkhögskoleförbundet.
§ 15
Revision
Förbundsstämman väljer en revisor och en ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av
nästa ordinarie stämma. Om stämman ajournerar sig kan den dock besluta att de nya
revisorerna ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan stämman har avslutats.
Den förtroendevalda revisorn utser en auktoriserad revisor efter samråd med styrelsen
samt de förtroendevalda revisorerna för IOGT-NTO-förbundet och IOGT-NTO:s
folkhögskoleförbund Wendelsberg.
Revisorerna utser mellan sig en föredragande revisor.
Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till
stämman lämna revisionsberättelser med förslag om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen årligen.
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§ 16
Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom samstämmiga beslut vid två förbundsstämmor eller
genom beslut med två tredjedels majoritet vid en ordinarie stämma. En stadgeändring
gäller från det att förbundsstämman avslutas eller från den senare tidpunkt som stämman
beslutar.
§ 17
Rättsförhållanden
Folkhögskoleförbundet har rätt att bedriva sin verksamhet självständigt, så länge detta
sker i överensstämmelse med dessa stadgar.
Folkhögskoleförbundet kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter, äga fast och
lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Beslut gäller dock
inte förrän de har fastställts av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse om de innebär att
folkhögskoleförbundet
a) köper fast egendom,
b) gör sig av med fast egendom eller andel i fast egendom,
c) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom av
betydelse för skolans verksamhet,
d) tar ut eller medger inteckning som säkerhet för fordran, träffar avtal om eller
medger inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i fastighet som ägs helt eller
till viss andel,
e) e) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda dem på sätt som inte är
förenligt med den verksamhet som ska bedrivas enligt dessa stadgar.
De bestämmelser i denna paragraf som avser fast egendom ska också gälla byggnader
på ofri grund.
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse kan förbjuda folkhögskoleförbundet att verkställa beslut
som avser de frågor som nämns ovan, och som inte har fastställts av förbundsstyrelsen.
§ 18
Upplösning
Folkhögskoleförbundet kan upplösas genom beslut vid två förbundsstämmor i rad, varav
minst en ordinarie.
Vid upplösning ska folkhögskoleförbundets tillgångar tillfalla IOGT-NTO-förbundet.
Om IOGT-NTO-förbundet inte längre finns ska tillgångarna fördelas på det sätt som
förbundsstämman beslutar i samband med upplösningen.
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