Förslag 2012-11-28
Godkända vid stämma 2022-05-17

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening
Firma
1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.
Föreningens ändamål och verksamhetens art
2. Ändamålet med föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
och utvecklingssträvanden genom att i nära samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien och
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster och
material som stöd i medlemmarnas strävan att stimulera och stärka dels barns och ungdomars,
dels lärares/pedagogers intresse för och kunskapsutveckling i naturvetenskap, teknik och
matematik i grundskolan och förskolan.
Styrelsens säte
3. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
Medlemskap, utträde och uteslutning
4. Till medlem kan antas kommun eller annan juridisk person med utbildningsansvar för barn
och ungdom och lärares/pedagogers kompetensutveckling inom utbildningsområde som
anges i punkt 2. Beslut om antagande av medlem fattas av styrelsen. Ansökan skall vara
skriftlig och undertecknad av därtill behörig person.
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde. Uppsägning skall göras senast sex månader före
kalenderårs utgång och utträde sker vid utgången av kalenderåret. Uppsägning får dock ej ske
på sådant sätt att medlemskapet i föreningen understiger ett år. Uppsägning skall vara skriftlig
och undertecknad av därtill behörig person.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte fullgör sina ekonomiska åtaganden i
förhållande till föreningen. Beslut om detta fattas av styrelsen men kan av medlemmen föras
vidare till föreningsstämman för slutligt avgörande.
Medlemsinsats
5. Varje medlem skall erlägga en medlemsinsats av 15,000 kronor kontant i pengar.

1/5

Medlem får inte delta i föreningen med insats utöver vad i föregående stycke sagts.
Insats skall erläggas inom en månad från det medlemmen antagits.
Medlem som begärt utträde eller uteslutits har inte rätt att återfå sina medlemsinsatser.
Årlig avgift
6. Medlem skall erlägga årsavgift till föreningen enligt en av två alternativa modeller.
6.a) Enligt den första modellen skall medlem erlägga en halvårsvis avgift till föreningen.
Avgiften skall grundas på det antal elever i grundskola och förskoleklass samt barn i
förskola hos medlemmen, som påbörjar användningen av ett tema under aktuellt halvår
om denna modell valts.
Halvårsavgiften får ej överstiga 50 kronor per elev, barn och tema. Inom denna
begränsning kan olika avgifter fastställas för elever i grundskola och förskoleklass samt
barn i förskola.
Halvårsavgifterna skall mot faktura erläggas senast den 31 mars respektive den 31
oktober det år avgiften avser.
Halvårsavgifterna fastställs av ordinarie föreningsstämma under våren att tillämpas på det
därpå följande kalenderåret.
Om inte anmälan görs för tillämpning av den i det följande beskrivna modellen skall ovan
redovisad modell tillämpas.
6.b) I den andra modellen skall medlem erlägga en årsavgift. Avgiften skall grundas på antalet
elever och barn som är inskrivna i grundskola, och förskoleklass respektive förskola
enligt de uppgifter som lämnats till Skolverket under hösten året före det som avgiften
avser.
Denna modell innebär att medlem fritt under skolåret äger utnyttja föreningens samtliga
teman för elever i grundskola och förskoleklass respektive barn i förskola.
Anmälan om att utnyttja denna modell skall skriftligen anmälas till föreningen senast den
31 januari det år medlemmen önskar utnyttja denna modell.
Årsavgiften för denna modell får inte överstiga 50 kronor per elev i grundskola och
förskoleklass respektive barn i förskola. Inom denna begränsning kan olika avgifter
fastställas för elever i grundskola och förskoleklass respektive barn i förskola.
Årsavgiften skall mot faktura erläggas senast den 31 mars det år modellen utnyttjas.
Årsavgifterna fastställs av ordinarie föreningsstämma under våren att tillämpas på det därpå
följande kalenderåret.
Den nu beskrivna modellen kan utnyttjas först under 2012 efter det att årsavgiften för det året
fastställts året dessförinnan.
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Styrelsen
7. Styrelsen skall bestå av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter med sju (7) suppleanter.
Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien skall erbjudas
att nominera var sin styrelseledamot och varsin suppleant. Sker sådan nominering skall den
nominerade väljas till ledamot respektive suppleant. Övriga ledamöter och suppleanter väljs
av föreningsstämman.
Till styrelseledamot får, förutom vad lagen anger, väljas följande personer knutna som
förtroendevalda eller tjänstemän till medlem
1. ledamot i den nämnd i kommun som har ansvar enligt skollagen;
2. tjänsteman under nämnd som i 1. sagts eller person som enligt giltig fullmakt äger
företräda medlem vid den föreningsstämma vid vilken valet äger rum;
3. den ledande chefen i friskola.
Styrelsens mandatperiod omfattar tiden från utgången av ordinarie föreningsstämma till
utgången av den ordinarie föreningsstämman året därpå.
Ordförande i styrelsen väljs av föreningsstämman.
Revisorer
8. Föreningsstämman utser en auktoriserad revisor med personlig suppleant.
Revisorns mandatperiod skall vara densamma som styrelsens.
Förutom vad lag och god revisionssed kräver skall revisorn granska ändamålsenligheten i
föreningens verksamhet, om den sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i
revisionsberättelsen uttala sig om detta.
Föreningsstämma
9.Ordinarie föreningsstämma hålls varje år inom sex månader från utgången av
räkenskapsår.
Medlem har vid föreningsstämma en röst.
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen med post tidigast fyra veckor före och senast två
veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna förmedlas på samma sätt.
Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
10. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma
1. val av ordförande för stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av en eller två justerande
4. prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
5. fastställande av dagordning
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6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den faställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
9. val av styrelseledamöter och suppleanter
10. val av revisorer med suppleanter
11. val av valberedning bestående av tre personer med lika många suppleanter
12. ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller stadgarna.
Motion till föreningsstämma
11. Medlem har rätt att få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma om medlemmen
begär det skriftligen senast den 1 mars inför stämman.
Räkenskapsår
12. Kalenderåret utgör föreningens räkenskapsår.
Uppkommen vinst
13. Uppkommer vinst i föreningens verksamhet skall denna, efter i lag föreskriven avsättning
till reservfonden gjorts, överföras i ny räkning.
När föreningen upplöses skall dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna med lika
stor del på var och en.
Firmateckning
14. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot och utsedd tjänsteman i föreningen
att teckna föreningens firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Offentlighetsprincipen
15. För det fall offentlighetsprincipen blir tillämplig på föreningen p.g.a. bestämmelsen i 2
kap 3§ offentlighets- och sekretesslagen skall styrelsen delegera beslutande i frågor rörande
denna till därtill utsedd tjänsteman i föreningen.
Information
16. Kommunstyrelse har enligt 6 kap 1 § kommunallagen rätt och skyldighet att utöva uppsikt
även över ekonomiska föreningar i vilka kommunen är medlem. Föreningen skall därför på
begäran från kommunstyrelse i kommun som är medlem i föreningen lämna den information
som begärs för det fall ej sekretess råder för uppgift enligt offentlighets- och sekretesslagen
med undantag för 19 kap 1 § nämnda lag.
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Stadgeändring
17. Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. För stadgeändring som
innebär att en medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas krävs
att minst tre fjärdedelar av de röstande biträtt beslutet på den senare stämman.
I övrigt gäller vad i 7 kap 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar sägs.
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