
STADGAR 
för 

 
Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK 

 
 
§ 1. Firma 
 Föreningens firma är Dag- och Fritidshemmet Bonk, ideell förening. 
 
§ 2. Ändamål 
 Föreningens ändamål är att med personella insatser av (om än inte uteslutande) 
 medlemmarna själva driva ett dag- och fritidshem för medlemmarnas barn. 
 

Föreningen ska verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet 
och förskolemiljö och vara ett komplement till barnens hemmiljö och tillgodose 
barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. 

 
 Barnstugan ska uppfylla Stockholms kommuns riktlinjer för det pedagogiska 
 arbetet i förskolan och följa läroplanen. 
 
 Föreningen är religiöst och politiskt obunden. 
 
 Föreningens verksamhet leds av medlemmarna gemensamt. 
 
§ 3. Styrelsens säte 
 Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun. 
 
§ 4. Intagning av barn 
 Föreningens upptagningsområde är i första hand stadsdelen Maria-Gamla Stan 
 och i andra hand övriga stadsdelar inom Stockholms kommun. 
 
 Ansökan prövas av styrelsen. 
 
 Intagning av barn sker efter ansökan till styrelsen i samråd med föreståndare 
 och övrig anställd personal. 
 

Vid prövning av ansökan ska hänsyn tas till ålder så att det motsvarar de 
önskemål och förutsättningar som en bra och fungerande barngrupp kräver samt 
den pedagogiska och ekonomiska planering som gäller. 

 
 Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen 
 medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd. 
 
 Vid intagning ska s k syskonförtur beaktas. 
 
§ 5. Föreningens organisation 

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma (ordinarie samt extra), 
medlemsmöte/Bonkmöte samt föreningens styrelse som är dess verkställande 
organ. 



Extra föreningsstämma och medlemsmöte/Bonkmöte kan, under tiden mellan 
ordinarie föreningsstämmor, besluta i enskilda frågor som inte ska hänföras till 
ordinarie föreningsstämma. 

  
§ 6. Medlemskap, medlemsavgift och terminsavgift 

Barnets samtliga vårdnadshavare ska vara medlem i föreningen. Medlem blir 
den som efter ansökan antas av styrelsen.  

 
 Medlem förbinder sig skriftligen, i samband med inträde, att följa föreningens 
 stadgar och beslut. Medlem åtar sig arbetsplikt i verksamheten. 
 

Vid ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma eller 
medlemsmöte/Bonkmöte gäller fördelningen en röst/medlem vilket kan innebära 
att varje familj har mer än en röst.  
 
Medlemsavgift ska erläggas årsvis på av styrelsen utsatt datum. Medlemsavgift 
beslutas vid ordinarie föreningsstämma.   
 
Terminsavgift per barn ska erläggas terminsvis på av styrelsen utsatt datum. 
Terminsavgift beslutas av föreningsstämman. 

 
§ 7. Medlems utträde ur föreningen 
 Medlem som önskar utträde ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till 
 styrelsen minst två kalendermånader i förväg. Inför sommaruppehållet 
 ska anmälan om utträde vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Under 
 uppsägningstiden råder arbetsplikt för medlemmen. 
 
§ 8. Medlems åliggande 
 Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutar ansvara 
 för visst antal arbetsdagar per termin med tillhörande arbetsuppgifter som åläggs 
 medlemmen. 
 

Medlem ingår också i någon form av arbets/ansvarsgrupp samt deltar vid 
städdagar och vid underhåll av föreningens lokaler. 

 
I den mån medlemsmöte/Bonkmöte så beslutar ska medlem stå till förfogande 
för ett par jourinsatser varje termin för att täcka upp vid personals eventuella 
frånvaro såsom sjukdom, semester eller liknande. 

 
 Medlem ska delta på medlemsmöte/Bonkmöte. 
 
§ 9. Uteslutning av medlem 
 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen 
 eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. 
 

Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämman 
eller medlemsmöte/Bonkmöte genom anmälan. 

 
§ 10. Ordinarie föreningsstämma 
 Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före april månads utgång. 



 
§ 11. Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 
 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
 
 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
 Val av justerare tillika rösträknare  
 Justering av röstlängd 
 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
 Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns utlåtande 
 Fastställande av resultat- och balansräkning för sagda år  
 Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt sagda balansräkning 
 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Fastställande av medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår 
 Val av styrelsens ordförande, kassör och sekreterare jämte övriga 
 styrelseledamöter och suppleanter 
 Val av revisor jämte revisorsuppleant 
 Utseende av valberedning om två personer varav en är sammankallande 
 Eventuella övriga frågor 
 
 Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska 
 skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.  
 
§ 12. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma utfärdas av styrelsen och ska distribueras 
till föreningens medlemmar senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. 
Till kallelsen ska fogas dagordning för mötet. Förutom kallelsen och 
dagordningen ska vid ordinarie föreningsstämma finnas tillgängligt styrelsens 
årsredovisning och revisorns berättelse. 

 
§ 13. Extra föreningsstämma 
 Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det 
 för uppgivet ändamål påfordras av revisor eller minst en tiondel av föreningens 
 medlemmar eller av enskild medlem som uteslutits (se §9). 
 

Kallelse ska utfärdas inom två veckor från det att styrelsen erhåller begäran 
därom och ska distribueras till föreningens medlemmar senast två veckor före 
extra föreningsstämma. 

 
§ 14. Medlemsmöte/Bonkmöte 

Medlemsmöte bör hållas en gång per månad, dock minst tre gånger/termin. 
Medlemsmötet är beslutsmässigt om mer än hälften av föreningens  medlemmar 
är närvarande personligen eller genom fullmakt (skriftlig eller muntlig). 

 
Kallelse sker genom kalendariet som distribueras i slutet av föregående termin 
och som finns uppsatt på förskolan.  
 
Närvaro är obligatorisk för åtminstone en medlem/familj. 
 
 

 



§ 15. Röstlängd 
Som röstlängd vid ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma eller 
medlemsmöte/Bonkmöte gäller aktuell medlemsförteckning.  

 
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom 
ombud som innehar fullmakt (skriftlig eller muntlig). Endast annan medlem får 
vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än tre medlemmar.  

 
 Röstning sker öppet, dock ska val förrättas med slutna sedlar om någon medlem 
 så önskar. 
 
 Som mötets beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om antalet röster 
 är lika gäller den mening som biträdes av ordföranden för föreningen. 
 

Vid ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsemöte ska 
hälften av de röstberättigade vara närvarande, personligen eller genom fullmakt 
(skriftlig eller muntlig), för att beslutet ska gälla. 

 
§16.  Styrelsen 
 Styrelsen ska bestå av fem till åtta ledamöter jämte två suppleanter. 
 Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
 Föreståndaren representerar personalgruppen vid styrelsemötena. 
 
 Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. 
 
 Styrelseledamöter utses av årsmötet på två år. Posterna bör gå omlott. 
 Suppleanter utses av årsmötet på ett år i taget. 
 
 Styrelsen har rätt att adjungera medlemmar, personal och extern expertis vid 
 behov till styrelsens möten. 
 
 Styrelsesammanträden ska hållas minst en gång per månad med undantag för 
 juli månad. Extra styrelsesammanträden ska hållas när styrelseledamot påkallar 
 detta eller minst tre medlemmar så begär.  
  
 Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. 
 
§ 17. Revisor 
 Årsmötet ska årligen välja en revisor och en suppleant.  
 
§ 18. Firmateckning 
 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.  
 
§ 19. Styrelsens åliggande 

Föreningens styrelse åligger utöver vad som anges i dessa stadgar, att 
bereda ärenden som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma, extra 
föreningsstämma och medlemsmöte/Bonkmöte 
verkställa av ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma och 
medlemsmöte/Bonkmöte fattade beslut 



 förvalta föreningens tillgångar samt föra vederbörliga räkenskaper över 
 inkomster och utgifter 

till ordinarie föreningsstämma avgiva redovisning och årsberättelse för 
föreningens verksamhet under förflutna verksamhetsår 

 föra en aktuell medlemsförteckning  
 vara arbetsgivare för anställd personal 
 svara för kontinuerlig information till föreningens medlemmar. 
 
§ 20. Räkenskapsår 
 Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.  
  
§ 21. Årsredovisning 
 Föreningens räkenskaper ska årligen per den 31 december sammanföras i 
 fullständigt bokslut. 
 
 Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens 
 revisor avge årsredovisningshandlingar. 
 
 Revisorerna ska senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen 
 överlämna sin revisionsberättelse. 
 
§ 22. Stadgeändring 

Förslag till ändringar av dessa stadgar ska behandlas vid två på varandra 
följande möten varav ett möte ska var ordinarie föreningsstämma. Beslut ska för 
att vara gällande fattas av minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna på 
respektive möte. 

 
 Förslag till ändringar av stadgarna ska bifogas kallelsen till respektive möte. 
 
§ 23. Upplösning 

Beslut om upplösning av föreningen fattas av ordinarie föreningsstämma. För 
sådant beslut erfordras att förslaget biträdes av minst 3/4 av de vid mötet 
närvarande medlemmarna eller att beslutet fattas av två på varandra följande 
ordinarie föreningsstämmor. 

 
 Vid föreningens upplösning ska inventarier, inköpta för startbidraget, 
 överlämnas till kommunen. 
 
§ 24. Uppsägning 
 Uppsägning av tilldelad plats i föreningens barnstuga ska ske två månader i 
 förväg. Styrelsen äger dock rätt att förkorta nämnda uppsägningstid. 
 
 Med uppsägning av tilldelad plats jämställs: medlems uppsägning, utträde ur 
 föreningen och styrelsens eller föreningsstämmans beslut om uteslutning. 
 
 Frågan om intagning och villkoren för uppsägning av tilldelad plats får 
 hänskjutas till föreningsstämmans avgörande.  
 
Ovanstående stadgar har antagits vid extra föreningsstämma den 20 november 2012 samt vid 
ordinarie föreningsstämma den 22 mars 2013. 


