Förbundet Sigtunafördettingar
Stadgar
Den 21 maj 1980 bildades Sigtuna Skolstiftelse av Sigtunaskolan AB – såsom huvudman för Sigtunaskolan
(SS) och med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som huvudägare – och av Sigtunastiftelsen – såsom
huvudman för Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk (SHL).
Stiftelsens ändamål är att driva Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).
Till Sigtuna skolstiftelse har tillskjutits de fastigheter som tidigare använts för drift av SS och SHL, jämte
övriga tillgångar och skulder.
Som en följd av detta har Förbundet Sigtunahumanister (FSH), Sigtunaskolan Fördettingförening (SSFF) och
SSHLs Fördettingförening (SSHLFF), vilka utgör sammanslutningar av tidigare elever, lärare och
hemföreståndare vid dessa skolor, beslutat att bilda en ny fördettingförening.
Den nya föreningen, Förbundet Sigtunafördettingar, skall tillföras de gamla föreningarnas medlemmar,
hedersmedlemmar, tillgångar och skulder.
Vid förverkligandet av den nya föreningens ändamål skall styrelsen verka för att traditioner från de tidigare
föreningarnas verksamhet om möjligt bibehålls.
Stadgar för Förbundet Sigtunafördettingar (org nr 802411-4665)
§1 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att stärka och befästa samhörigheten mellan medlemmarna och mellan skolan och
medlemmarna i syfte att stödja Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
§2 Medlemskap i Förbundet
Medlemmar är – i den mån de ej förklarat sig vilja stå utanför Förbundet – forna elever, lärare och
hemföreståndare vid Sigtunaskolan, Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket samt verksamma lärare och hemföreståndare vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
Årlig medlemsavgift samt avgift för ständigt medlemskap fastställes vid Förbundets ordinarie årsmöte.
Medlemmar som erlagt årsavgift, ständiga medlemmar samt hedersmedlemmar, är röstberättigade vid
Förbundets möten.
§3 Hedersmedlem
Till hedersmedlem äger Förbundet vid ordinarie årsmöte, efter förslag från styrelsen, kalla person som gjort sig
särskilt förtjänt härav genom att verka för Förbundets ändamål.
§4 Förbundets styrelse
Förbundet väljer vid ordinarie årsmöte bland de röstberättigade medlemmarna en styrelse för vårdandet av
sina angelägenheter.
Styrelsen består av ordförande och sex till tio ordinarie ledamöter. Ordförande och övriga styrelseledamöter
väljs för en tid av två år.
Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

§5 Styrelsens beslutsmässighet
För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst hälften av dess ledamöter är närvarande och att alla
ledamöter kallats till mötet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§6 Styrelsens befogenheter
Styrelsen äger företräda Förbundet i samtliga dess angelägenheter. Rätt att teckna Förbundets firma
tillkommer den eller dem som styrelsen därtill utser.
Styrelsen äger rätt till sig för kortare eller längre period adjungera personer som kan biträda styrelsen i dess
arbete.
§7 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger
att verka för att uppfylla Förbundets ändamål,
att förvalta Förbundets tillgångar och att avgiva årsberättelse,
att enligt §11 kalla till årsmöte med Förbundet samt
att förbereda de ärenden och motioner, som skall behandlas på årsmötet.
§8 Förbundets revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning under det kommande verksamhetsåret skall på ordinarie årsmöte med
Förbundet utses två revisorer jämte två revisorssuppleanter, alla för ett år.
§9 Valberedning
För att förbereda val av Förbundets funktionärer skall på ordinarie årsmöte med Förbundet utses en
valberedning, bestående av tre personer, alla för ett år.
§10 Förbundets möten
Förbundets möten är ordinarie och extra. Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte stadgarna uttryckligen
fastställt annat.
Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid val skall sluten omröstning företas om röstberättigad
medlem yrkar detta, varvid gäller att lotten avgör vid lika röstetal.
§11 Kallelse till möte
Kallelse till möte med Förbundet skall av styrelsen utsändas tidigast sex veckor och senast två veckor innan
beslutad tidpunkt för mötet. Kallelsen utsändes med e-post till samtliga medlemmar, som hållit Förbundet
underrättad om sin adress, samt publiceras på Förbundets hemsida.
§12 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte äger rum årligen i Sigtuna, på tid som styrelsen beslutar.
På ordinarie årsmöte skall till behandling upptas följande frågor:

a. Val av ordförande för årsmötet, sekreterare för mötet samt två justeringsmän tillika rösträknare.
b. Årsmötets behöriga utlysande.
c. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse och av balans – och resultaträkningar för
Förbundets gångna verksamhetsår.
d. Revisorernas berättelse.
e. Fastställande av balans- och resultaträkningarna.
f. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
g. Val av styrelsens ordförande.
h. Val av övriga styrelseledamöter.
i. Val av revisorer och -suppleanter.
j. Val av valberedning.
k. Fråga om årsavgiftens storlek och avgift för ständiga medlemmar
l. Eventuella inkomna motioner.
m. Övriga frågor.
§13 Extra möte
Extra möte skall äga rum när styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning, eller när minst trettio av
Förbundets röstberättigade medlemmar därom skriftligen gjort framställning till styrelsen om behandling av
särskild fråga.
På extra möte skall till behandling upptas följande frågor:
a. Val av ordförande för mötet, sekreterare för mötet samt två justeringsmän, tillika rösträknare.
b. Mötets behöriga utlysande.
c. Den fråga eller de frågor som föranlett mötet.
§14 Motioner
Motion skall, för att kunna behandlas på möte med Förbundet, vara styrelsens ordförande skriftligen tillhanda
senast en vecka före mötet.
§15 Stadgeändring
För ändring av stadgarna fordras
dels att beslut därom fattas
antingen av minst tre fjärdedelar men dock lägst femtio av Förbundets vid ordinarie årsmöte
närvarande, röstberättigade medlemmar
eller med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten

och
dels att i kallelsen (kallelserna) angivits att stadgeändring skall behandlas.
§16 Förbundets upplösning
För upplösning av Förbundet fordras
dels att beslut därom fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten av minst tre fjärdedelar av de vid
varje möte närvarande, röstberättigade medlemmarna
och
dels att i kallelserna angivits att fråga om Förbundets upplösning skall behandlas.
Styrelsen skall, om möjligt efter samråd med Sigtuna Skolstiftelses styrelse och SSHLs ledning, till det senare av
dessa årsmöten framlägga förslag om vad som skall förfaras med Förbundets tillgångar.

-----------------------------------------

Dessa stadgar antogs vid årsmöte i Förbundet Sigtunafördettingar den 9 maj 2015.

