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1. Firma   

§ 1 Föreningens firma är Lars-Erik Larsson-gymnasiet.    

2. Ändamål   

 

§ 2 Föreningens ändamål är att, utan vinstsyfte, driva en gymnasieskola med naturvetenskapligt och 

samhällsvetenskapligt program och musikprofil i Lund.   

 

3. Säte   

 

§ 3 Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.    

 

4. Medlemskap/inträde   

 

§ 4 Föreningens medlemmar utgörs av målsmän till elever som går på Lars-Erik Larsson gymnasiet, på 

skolan anställd personal samt föreningens styrelsemedlemmar och valberedning. 

För varje elev disponeras en röst vid årsmötet. Denna är inte delbar. För myndig elev är förälder 

elevens representant i föreningen om eleven inte till styrelsen anmäler att annan myndig person ska 

vara företrädare. Elev kan inte själv vara medlem i föreningen eller låta sig företrädas av annan elev. 

Skolpersonal och styrelsemedlem har var sin röst. Förälder som är styrelsemedlem eller skolpersonal 

äger endast rösta som förälder.   

 

§ 5 Beslut om antagning av elev fattas av Lunds kommuns antagningsförfarande på grundval av 

avgångsbetyg från årskurs 9 samt ett musikaliskt prov som bedöms av skolans prövningsnämnd. 

Skolans poängsättning av de musikaliska färdigheterna kan inte överklagas.    

 

5. Uppsägning, utträde och uteslutning   

 

§ 6 Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen och/eller 

motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant beslut må 

endast fattas enhälligt då styrelsens samtliga ledamöter är närvarande. Medlem som representerar 

elev kan då ersättas av annan företrädare som eleven utser.    

    

6. Skolledare   

 

§ 7 Skolans rektor förordnas av styrelsen.   

 

§ 8 Skolans rektor ska ansvara för den löpande verksamheten, för att erforderlig planering genomförs 

samt för personalledning.   

 

§ 9 Skolans rektor ska fortlöpande hålla styrelsen underrättad om verksamheten.    
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7. Föreningsstämma   

 

§ 10 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls 

årligen före oktober månads utgång. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen, revisorerna eller 

minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Föreningsstämma ska hållas på dag som är ordinarie 

skoldag. Beslut på stämman fattas, om ej annat nedan föreskrivs, med enkel majoritet med 

utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.  

Beslut kan endast fattas av ordinarie årsmöte beträffande i förväg inskickade motioner.  

Extra föreningsstämma kan endast avhandla i förväg angivet ärende.  

 

§ 11 Vid ordinarie föreningsstämma ska bl a följande förekomma:     

  

 Val av stämmoordförande  

 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  

 Fastställande av dagordning  

 Vid behov justering av röstlängd  

 Val av två justeringspersoner  

 Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse  

 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst 

eller förlust  

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

 Anmälan av budget   

 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter jämte ev. suppleanter  

 Val av 2 revisorer jämte ev. suppleanter.  

 Utseende av valberedning  

 Motioner jämte övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman   

§ 12 Till föreningsstämman må hänskjutas tvister inom föreningen. Stämman må dock, för åtgärd 

eller beslut, uppdra åt styrelsen, styrelsens ordförande eller annan ledamot som finnes lämplig, att 

hantera enskilda ärenden av ovan nämnd karaktär.   

§ 13 Föreningsstämman ska protokollföras på ett sådant sätt att närvarande röstrepresentation, 

förslag från styrelse och valberedning, motioner och beslut tydligt framgår. Reservationer gentemot 

stämmobeslut ska, för att kunna åberopas, antecknas till protokollet.    

8. Kallelse till föreningsstämma   

§ 14 Styrelsen ska utfärda skriftlig, till medlemmarna ställd kallelse, tidigast 6 veckor och senast 3 

veckor före stämman och senast 1 vecka före extra stämma. Motioner till föreningsstämma ska vara 

styrelsen genom ordföranden tillhanda senast 2 veckor före stämman. Även andra meddelanden än 

kallelse till stämma ska, för att kunna åberopas, bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen per 

post, e-post till uppgiven adress, eller på annat sätt.    
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9. Styrelsen   

§ 15 Föreningens löpande förvaltning handhas av styrelsen. 

§16 Styrelsen ska bestå av ordförande jämte minst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter. 

Valberedningen kan utse ett valfritt antal suppleanter, dock högst 4. Rektor och biträdande rektor 

jämte en personalrepresentant är ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden. 

Personalrepresentanten utses av skolans lärare.   

 

§17 Ordförande väljs på två år. Styrelseledamöter väljs normalt för tiden mellan två ordinarie 

föreningsstämmor. Valberedningen kan föreslå en mandatperiod om ett eller två år för enskild 

ledamot.   

 

§ 18 Styrelsen konstituerar sig själv vid första ordinarie styrelsemöte efter föreningsstämma. Härvid 

ska  vice ordförande,  sekreterare, ekonomiansvarig och personalansvarig utses.   

 

§ 19 Styrelsen bör sammanträda minst två (2) gånger per termin.    

 

§ 20 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter, varav en är styrelsens 

ordförande, är närvarande. För giltigt styrelsebeslut fordras att minst hälften av antalet ledamöter är 

eniga om beslutet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.   

 

§ 21 Styrelsen kan till skolans personal eller föreningsmedlem delegera arbetsuppgift som åligger 

styrelsen.   

 

§ 22 Styrelsen utövar arbetsgivaransvar gentemot av föreningen anställd personal. Skolans rektor ska 

i samråd med personalansvarig ombesörja förhandlingar och rekryteringar. Denna person ska i 

rektors frånvaro föredra personalärenden vid styrelsens sammanträden.   

 

10. Revision samt revisorer   

§ 23 Föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två (2) revisorer varav en ska vara auktoriserad 

eller godkänd, vilka utsetts vid ordinarie föreningsstämma.   

§ 24 Jämte de ordinarie revisorerna bör också en (1) revisorssuppleant utses.   

§ 25 Revisorer jämte revisorssuppleant utses för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill 

dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.   

§ 26  Styrelsen ska till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning jämte 

härtill hörande bokföringshandlingar senast tre (3) veckor innan ordinarie föreningsstämma.    

11. Valberedning   
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§ 27 Föreningsstämman utser vid ordinarie stämma minst två (2) medlemmar att verka som 

valberedning.   I avsaknad av kandidater till valberedning kan föreningsstämman utse styrelsen att 

fungera som valberedning.   

 

§ 28 Valberedningen ska vid ordinarie föreningsstämma avge förslag till ny ordförande, styrelse och 

revisorer. Valberedningen ska också, när så förekommer, vid extra föreningsstämma avge förslag till 

ny ledamot vid fyllnadsval till styrelsen.    

 

12. Firmateckning   

 

§ 29 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande eller 

ekonomiansvarig, två i förening. Styrelsen kan överlåta åt enskild medlem eller anställd att teckna 

firma i löpande ärenden upp till visst belopp.    

 

13. Räkenskapsår   

 

§ 30 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 juli t o m den 30 juni nästföljande år.    

 

14. Stödjande medlemmar   

 

§ 31 Föreningen äger även antaga stödjande medlemmar. Medlem äger även vara stödjande 

medlem. Medlem, som är enbart stödjande medlem, äger närvara vid föreningsstämma, men har 

inte någon rösträtt, samt vid andra av föreningen anordnade sammankomster.   

 

§ 32 Föreningen äger utta en föreningsavgift av stödjande medlemmar. Styrelsen föreslår och 

föreningsstämman beslutar varje år vilken medlemsavgift som ska utgå.    

 

15. Stadgeändring   

§ 33 Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas med kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna), 

av  två (2) på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie, med minst fyra (4) månaders 

intervall.    

16. Upplösning   

§ 34 Föreningen må besluta om upplösning av föreningen genom två (2) på varandra följande, 

ordinarie föreningsstämmor. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet.   

§35 Föreningen kan överföra skolverksamheten och sina tillgångar till en stiftelse för fortsatt 

skolverksamhet.   

§ 36 Vid föreningens upplösning ska, sedan alla skulder och förpliktelser infriats, eventuellt 

förekommande tillgångar doneras, enligt beslut av föreningsstämman, till annan musikalisk 

ungdomsverksamhet i Lund.   

__________________________________________________________________________________ 
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