
STADGAR FÖR WALDORF ÅLAND rf

1 §
Namn och hemort
!
! Föreningens namn är Waldorf Åland rf och dess hemort är Mariehamns stad.

2 §
Föreningens ändamål och verksamhetsformer

! Föreningens syfte är att grunda och stöda, ideellt och ekonomiskt, en waldorfskola, 
! -förskola och lekskola på Åland.

! Föreningens syfte är även att befrämja föräldrarnas deltagande i skollivet och att 
! inspirera till samarbete mellan personer som verkar inom skolgemenskapen.

! Därtill kan föreningen stöda fritidssysselsättningar för barn och ungdomar.

! Vidare strävar föreningen till att fördjupa förståelsen för Rudolf Steiners sociala och 
! kulturella synsätt, vilket utgör grunden för waldorfskolan, samt till att sprida kunskap 
! om waldorfpedagogiken.
!
! För att förverkliga sitt syfte kan föreningen bland annat tillhandahålla skollokaliteter, 
! skolmaterial och skolmat, samt arrangera föredrag, studiebesök, konstnärliga och 
! pedagogiska kurser jämte idka publikationsverksamhet.

! För att understöda sin verksamhet kan föreningen anskaffa medel genom att
! -ordna basarer och penninginsamlingar,
! -idka kiosk-, kafé- och torghandel,
! -arrangera festtillställningar.

! Föreningen kan motta gåvor, understöd och testamentariska förordnanden.

! Föreningen kan äga för verksamheten erforderlig lös och fast egendom.

! Föreningens verksamhet får inte leda till vinst eller ekonomisk nytta för dem som 
! deltar i föreningens verksamhet.

! Föreningen samarbetar med den internationella steiner- eller waldorfrörelsen.

3 §
Medlemskap

! Föreningen har egentliga medlemmar och kan ha understödande medlemmar.

! Föräldrar till och andra vårdnadshavare för barn i skolorna, lärarna och andra 
! arbetstagare i skolorna samt de elever som uppnått 18 års ålder kan inträda i 
! föreningen som egentliga medlemmar. Egentligt medlemskap upphör genom 
! styrelsens beslut då nyssnämnda förutsättningar för medlemskap upphört, om inte 
! föreningens styrelse i vart enskilt fall annorlunda besluter.
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! Till egentlig medlem kan genom styrelsens beslut antas även andra personer än de 
! som uppfyller ovannämnda villkor.

! Som understödande medlem kan genom styrelsens beslut antas fysiska personer  
! och rättsgiltiga juridiska personer. Understödande medlem har yttranderätt på 
! föreningens möten, men inte rösträtt.

4 §
Medlemsavgift

! Egentliga och understödande medlemmar erlägger en medlemsavgift vars storlek 
! fastställs på höstmötet.

5 §
Styrelse

! Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.

! Föreningens styrelse består av minst fyra och högst tolv ordinarie ledamöter och 
! minst två och högst sex suppleanter. Styrelseledamöter och -suppleanter väljs vid 
! höstmötet för de två följande kalenderåren. Hälften av ledamöterna är i tur att 
! avgå årligen. Alla som är i tur att avgå kan omväljas.

! Styrelsen utser inom sig årligen en ordförande och en viceordförande.

! Styrelsen antar inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

! Styrelsen sammankallas av ordföranden, och vid dennas förfall av viceordföranden, 
! då dessa finner styrelsemöte nödvändigt, och alltid då minst två styrelsemedlemmar 
! så yrkar.

! Styrelsen är beslutför då tre av ledamöterna innefattande antingen ordföranden 
! eller viceordföranden, är närvarande.

! Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens 
! röst, vid val avgör likväl lotten.

! Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta kommittéer att förbereda och/eller ombesörja 
! vissa !ärenden.

6 §
Rätten att teckna föreningens namn

! Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande 
! tillsammans eller av någondera av dessa tillsammans med en annan 
! styrelsemedlem.

7 §
Räkenskapsår

! Föreningens räkenskaper avslutas per 31 december.
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! Bokslutet och årsberättelsen skall överlämnas till revisorn senast 31 maj.
!
! Revisorn skall inom en månad efter mottagandet av bokslutet tillställa styrelsen !sitt 
! skriftliga utlåtande över föreningens räkenskaper och förvaltning.

8 §
Föreningsmöten

! Föreningen håller årligen två ordinarie möten, ett vårmöte och ett höstmöte. 
! Vårmötet hålls senast i juni och höstmötet tidigast i september och senast i 
! november.

! Extraordinarie föreningsmöte sammankallas då styrelsen finner det påkallat eller då 
! minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen skriftligen 
! det påyrkar för särskilt uppgivet ärende.

9 §
Kallelse till föreningsmöte

! Kallelse till föreningsmöte sker minst sju dagar före mötet genom skriftligt 
! meddelande till alla medlemmar eller i en allmänt utkommande dagstidning på orten 
! eller genom anslag på Mariehamns stads allmänna anslagstavla. Kallelse till 
! extraordinarie möte sker på samma sätt.

10 §
Ärendenas behandling på föreningens möten

! Vid föreningens vårmöte:
1. väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet;
2. konstateras mötets lagenlighet och beslutförhet;
3. godkännande av arbetsordning för mötet;
4. föredras årsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande;
5. besluts om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt 

styrelsen och övriga redovisningsskyldiga eller om de åtgärder till vilka den utförda 
granskningen av räkenskaper och förvaltning ger anledning;

6. behandlas i kallelsen övriga ärenden
7. behandlas andra frågor, som skriftligen tillställts styrelsen minst fem dagar före 

mötet.

! Vid föreningens höstmöte:
!
1. väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet;
2. konstateras mötets lagenlighet och beslutförhet;
3. godkännande av arbetsordning för mötet;
4. fastställs antalet ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter
5. väljs styrelsemedlemmar och suppleanter i  stället för dem som är i tur att avgå 

(och p.g.a. utökat antal);
6. väljs en revisor och en revisorssuppleant att granska föreningens räkenskaper och 

förvaltning för följande räkenskapsperiod;
7. godkänns budgeten och fastställs medlemsavgiftens storlek för följande 

redovisningsperiod;
8. behandlas i kallelsen nämnda övriga ärenden;
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9. behandlas andra frågor, som skriftligen tillställts styrelsen minst fem dagar före 
mötet.

! Som ordförande vid extraordinarie möte fungerar styrelsens ordförande eller dess 
! viceordförande.

11 §
Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

! Beslut om ändring av föreningens stadgar skall vid föreningsmöte omfattas av minst 
! tre fjärdedelar (¾) av de röster som avgivits vid föreningsmötet.

! Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två, med minst en månads 
! mellanrum hållna föreningsmöten. Beslutet bör vid mötena omfattas av minst två 
! tredjedelar (⅔) av de avgivna rösterna.

12 §
Användning av tillgångarna vid föreningens upplösning

! Då föreningen upplöser sig används dess medel för att främja föreningens ändamål 
! på det sätt som besluts av det möte som besluter om upplösningen. Upplöses 
! föreningen, används dess medel för samma ändamål.
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