STADGAR
I. FÖRENINGEN
1§

Namn och hemort
Föreningens namn är Svenska skolföreningen (härefter skolföreningen) och dess hemort är
Hongkong. Föreningen ingår som en separat del av den i Hongkong registrerade svenska
kulturföreningen Swedish Cultural Society.

2§

Medlemmar
Till medlemmar i föreningen antas föräldrar till elever (med ett medlemskap per elev), lärare i
föreningen samt invalda styrelsemedlemmar.

II. VERKSAMHET
3§

Verksamhet
Att bedriva undervisning i kompletterande svenska för svenska barn i Hongkong med omnejd
i enlighet med direktiv för sådan verksamhet från Skolverket.
Undervisning erbjuds till barn och ungdomar mellan 6 och 16 år som önskar upprätthålla och
utveckla sina kunskaper i svenska språket och svenskt samhälle och kultur.

4§

Målsättning
Undervisningen skall så långt det är möjligt följa den svenska skolans läroplan för att
underlätta eventuell återanpassning till skolgång i Sverige. Läroböcker bör i största möjliga
utsträckning vara desamma som används i motsvarande stadier i den svenska skolan.
Skolföreningen strävar efter att främja och vidareutveckla kontakten svenska barn bosatta i
Hongkong emellan samt mellan dessa barn och det svenska samhället. Skolföreningens
målsättning skall också vara att gynna barnens kunskaper och insikter i svenskt språkbruk,
litteratur, kultur, geografi och historia.

5§

Behörighet
För att en elev ska få delta i undervisningen krävs att minst en förälder/vårdnadshavare är
svensk medborgare samt att svenska är ett levande språk i hemmet.

6§

Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsperiod är 1 juli till 30 juni.
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III. ÅRSMÖTE
7§

Årsmöte
Skolföreningens årsmöte skall hållas en gång per år under hösten och senast i november
månad.

8§

Kallelse och dagordning
Årsmöte sammankallas av styrelsen. Kallelse och dagordning skall utsändas av styrelsen
senast 30 dagar före mötet till alla styrelseledamöter, lärare och föräldrar.
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse sänds ut före årsmötet.

9§

Ärenden vid årsmötet
Mötets öppnande
Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän för mötet
Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Godkännande av dagordning
Presentation av verksamhetsberättelse
Presentation av bokslut och revisorernas utlåtande
Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av föräldrarepresentanter
Övriga frågor
Om medlem önskar att något ärende ska behandlas på årsmötet ska detta skriftligen
anmälas senast 7 dagar före mötet.

10 §

Revisorer
Årsmötet skall tillsätta två revisorer som granskar bokföring och bokslut för
verksamhetsåret omfattande perioden 1 juli till 30 juni. Bokslut och revisionsberättelse
skall föreläggas nästföljande årsmöte för granskning och godkännande.

11 §

Föräldrarepresentanter
Årsmötet skall tillsätta en föräldrarepresentant för varje undervisningsplats jämte en
suppleant för varje föräldrarepresentant.

12 §

Beslut på årsmöte
Vid varje årsmöte kan vilka frågor som helst rörande skolarbetet tas upp till diskussion.
Vid frågor som kräver beslut på årsmötet måste dessa tillställas styrelsen i så god tid att
de kan införas på dagordningen. Beslut kan endast fattas i frågor som upptagits på den
utsända dagordningen.
Beslut på årsmötet fattas genom omröstning varvid varje barn, deltagande i skolarbetet,
berättigar förälder/föräldrar till en röst. Fullmakt accepteras. Ärenden avgörs med enkel
majoritet. När rösterna faller lika avgör ordförandes röst.
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IV. SAMMANKALLANDE EXTRA FÖRENINGSMÖTE
13§

Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner anledning till detta eller när minst 20% av
de som kallas till årsmötet skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet
ärende. Mötet ska hållas inom 30 dagar räknat från den tidpunkt när kravet framfördes.
Beslut fattas genom omröstning varvid varje barn, deltagande i skolarbetet, berättigar
förälder/föräldrar till en röst. Fullmakt accepteras. Ärendena avgörs med enkel majoritet.
När rösterna faller lika avgör ordförandes röst.

V. STYRELSE
14 §

Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utses vid årsmötet. Styrelsen
väljs för ett år. Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen
företräder skolföreningen och leder dess verksamhet i enlighet med riktlinjer och beslut
fastställda av årsmötet.

15 §

Val av styrelse
Föreningens styrelse utgörs av sex ordinarie ledamöter. Till skolföreningens styrelse skall
av årsmötet utses en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, en
föräldrarepresentant samt en representant för lärarna.
Positionen som föräldrarepresentant i styrelsen kan rotera inom gruppen av
föräldrarepresentaner om så beslutas på årsmötet.
Positionen som lärarrepresentant i styrelsen kan rotera inom lärarkåren om så beslutas på
årsmötet.

16 §

Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två styrelsemedlemmar
kräver det. Ordinarie ledamöter, samtliga lärarrepresentanter, föräldrarepresentanter samt
deras suppleanter ska kallas och har rätt att närvara på styrelsemöten.

17 §

Beslut på styrelsemöte
Styrelsen är beslutsför när ordförande eller vice ordförande och minst tre övriga
ledamöter är närvarande. Ärenden i styrelsen avgörs med enkel majoritet. När rösterna
faller lika avgör ordförandes röst.
Närvarande ordinarie ledamöter är berättigade till en röst var. Endast en närvarande
lärarrepresentant är berättigad till och begränsad till en röst. Endast en närvarande
föräldrarepresentant är berättigad till och begränsad till en röst. Närvarande suppleanter
har rösträtt endast i de fall då ordinarie ledamot är frånvarande. Fullmakt accepteras.

18 §

Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordförande eller kassör tillsammans med en
styrelsemedlem. Ordförande och kassör har tillgång till föreningens konton och har båda
även rätt att teckna kontona enskilt.
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VI. STADGEFÖRÄNDRING
19 §

Stadgeförändring
Förslag till ändring av skolföreningens stadgar skall antas genom två på varann följande
årsmötens likalydande beslut. Minst ¾ av mötesdeltagarnas röster krävs för beslut.

VII. VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE
20 §

Verksamhetens upphörande
I händelse att underlaget för skolföreningens verksamhet bortfaller eller att
skolföreningens arbete på annat sätt försvåras eller omöjliggörs så skall verksamheten
efter beslut på årsmötet upphöra. Minst ¾ av mötesdeltagarnas röster krävs för beslut.

VIII. SKOLFÖRENINGENS UPPLÖSNING
21 §

Skolföreningens upplösning
Om förutsättningarna för skolföreningens verksamhet inte väsentligen förbättras så skall
skolföreningen upplösas enligt beslut av årsmötet som följer efter det årsmöte som först
beslutade om skolverksamhetens upphörande. Minst ¾ av mötesdeltagarnas röster krävs
för beslut.
Årsmötet som beslutar om skolföreningens upplösning skall också besluta i fråga rörade
disposition av skolföreningens tillgångar i enlighet med föreningens målsättning samt
med Skolverkets bestämmelser.
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