Stadgar för föreningen Nyckelviksskolan
antagna vid årsmötet 1973, tillägg § 2a årsmötet 1978, § 6 årsmötet 1992, §4 årsmötet 1997 och 1998,
reviderad vid årsmötet 2003 och extra medlemsmöte mars 2004, reviderad vid årsmötet 2004 och extra
medlemsmöte februari 2005, reviderad vid årsmötet 2014 och årsmötet 2015

§1 Föreningen Nyckelviksskolans ändamål
Föreningens ändamål är att främja grundläggande konstnärlig utbildning
samt yrkesinriktad skapande verksamhet. Föreningen driver för detta ändamål
Nyckelviksskolan.
§2 Organisation
Föreningen utövar sin verksamhet genom
dels årsmöte
dels styrelse
Föreningens medlemmar utgörs av minst 25 personer, representativa för
utbildning och yrkesområden som svarar mot föreningens ändamål.
Föreningens medlemmar väljs för en tid av 5 år och kan återväljas. Medlemskap i
föreningen innebär inte någon ekonomisk förpliktelse.
§2 a Hedersledamot
Hedersledamot av styrelsen, utöver ordinarie ledamöter, kan utses av årsmötet.
§3 Årsmötet
Årsmöte hålls senast före november månads utgång varje år. Kallelse till mötet skall
utsändas minst 10 dagar före mötet. Vid årsmötet skall följande frågor
förekomma:
a
godkännande av dagordningen
b
val av mötesfunktionärer
c
föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas
berättelse
d
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
e
val av ordförande och övriga styrelseledamöter
f
val av två revisorer samt suppleanter för dessa
g
val av medlemmar i föreningen
h
val av valberedning för en tid av två år varav halva valberedningen väljs in
varje år
§4 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av högst sju ledamöter. Mandatperioden för en styrelseledamot är två år, med möjlighet till omval om två år i taget. Det innebär att halva
styrelsen väljs in eller väljs om varje år. Styrelseordförande väljs med samma
mandatlängd som övriga styrelseledamöter.

Skolans rektor/skolchef i egenskap av föredragande, två representanter utsedda
av personalen samt två studerande utsedda av elevkåren, deltar i styrelsens
sammanträden med rätt att yttra sig och ställa förslag men inte delta i besluten.
Personal- respektive studeranderepresentanterna utses för en tid av ett år.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, organisation,
förvaltning och ekonomi. Styrelsen skall fatta beslut i de ärenden där
Nyckelviksskolans stadgar kräver det samt i ärenden av mer principiell natur eller i
övrigt av större betydelse.
Särskilt skall styrelsen behandla:
• Verksamhetsberättelse, årsredovisning, förvaltningsberättelse och bokslut
• Fastställande av budget
• Tillsättande av rektor/skolchef
• Försäljning och köp av fast egendom
• Större investeringar
• Större organisationsförändringar
Styrelsen sammanträder minst två gånger per termin. Protokoll förs över
dess sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två av styrelsens ledamöter i förening, eller rektor i
förening med styrelseledamot. Föreningen må utse särskild person att kvittera på
Nyckelviksskolan ställda remisser samt teckna skolans postgiro- och bank- konton.
§6 Räkenskaper och revision
Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning.
Föreningens räkenskaper skall avslutas per 30 juni varje år.
§7 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande möten,
varav ett ordinarie årsmöte.
§8 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut vid två på varandra följande
sammanträden med föreningens ledamöter, varav ett ordinarie årsmöte. Vid det
sist hållna sammanträdet erfordras 2/3 majoritet av de närvarande. Eventuella
tillgångar skall därefter användas till ändamål, som överensstämmer med
föreningens syften.

