
Föräldraföreningen vid Sverigefinska skolan i Stockholm – Stadgar

Föreningens namn och syfte

1 §
Föreningens namn är "Föräldraföreningen vid Sverigefinska skolan i Stockholm", förkortad (från
finskan) TURVA.

2 §
Föreningens syfte är att
- främja samverkan mellan elevernas föräldrar och skolan,
- stödja hemmen och skola i deras strävan efter att ge barnen en bra miljö för inlärning och uppväxt
samt att främja en harmonisk och mångsidig utveckling av barnen,
- lyfta fram föräldrarnas åsikter i frågor som rör skolan,
- fungera som samarbetsorgan för elevernas föräldrar,
- främja tvåspråkighet,
- öka kännedom om både svensk och finsk och sverigefinsk kultur.

3 §
För att uppfylla detta syfte skall föreningen
- fördjupa sig i skolans pedagogiska mål och verksamhet,
- ge förslag och ta initiativ samt ta kontakt med myndigheter för att åstadkomma nödvändiga
reformer,
- hålla kontakt med skolans ledning, skolpersonal samt Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm
samt samarbeta med andra samfund som verkar för skolans bästa,
- behandla i sina möten ärenden som främjar samverkan mellan hemmet och skolan,  - ge
information i aktuella frågor,  - stödja vid behov såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt
verksamhet som gynnar eleverna,  - anordna konferens-, diskussions-, kultur- och
festevenemang.

4 §
Föreningen är självständig, ideell samt politiskt och religiöst obunden. Förening har värdegrund och
uppförandekod som består av:

● Respektfullt bemötande mot varandra
● Ansvarsfullt agerande enligt elevperspektiv
● Hänsynsfull, korrekt och omdömesgill kommunicering
● Nolltolerans mot mobbning, kränkning och diskriminering

Medlemmar

5 §
Medlem i TURVA är varje förälder eller annan legal vårdnadshavare för elev i skolan om inte
annat  anmäls till föreningen. Medlem i TURVA förhåller sig till TURVAs värdegrund och
uppförandekod.

Klassernas TURVA-representanter

6§
Från varje klass väljs bland föräldrarna 1-2 representanter, en ordinarie och eventuellt en
suppleant, vilkas  uppgift är att vid behov fungera som kontaktperson för TURVA till exempel



i samband med  Julmarknaden eller andra liknande arrangemang.

Finansiering av verksamheten

7 §
Föreningen kan finansiera sin verksamhet med offentliga bidrag och genom att arrangera fester,
lotterier och övriga aktiviteter och insamlingar. Föreningen kan ta emot offentliga donationer och
testamenten. Föreningen har ingen medlemsavgift.
Årsmöte

8 §
Föreningens årsmöte hålls årligen före den 31 oktober. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas
minst 14 kalenderdagar före årsmötet och till extra årsmöte minst 7 kalenderdagar i förväg.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
- Mötet konstateras lagenligt och behörigt.
- En ordförande och en sekreterare väljs för mötet.
- Två protokolljusterare väljs.
- Två rösträknare väljs.
- Föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse från föregående verksamhets- och
räkenskapsår presenteras.
- Bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för
föreningens styrelse och övriga redovisningsskyldiga fattas, eller beslut fattas om sådana åtgärder
som föreningens styrelse föranleder.
- Föreningens ordförande väljs.
- Styrelseledamöter och suppleanter väljs.
- Två revisorer väljs.
- Två ledamöter väljs till valberedningen, en av vilka skall vara sammankallande.
- Verksamhetsplan och budget för det pågående verksamhetsåret fastställs.
- De övriga ärenden som nämns i möteskallelsen samt medlemmarnas motioner som har lämnats i
förväg till styrelsen behandlas.

9 §
Varje medlem i föreningen har rätt att ta upp motioner till årsmötet om föreningens verksamhet.
Dessa motioner skall lämnas till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

10 §
Föreningen håller ett extra årsmöte när styrelsen anser det befogat eller när minst tio medlemmar
skriftligen hos styrelsen så begär. I sistnämnda fall ska extra årsmöte hållas inom en månad efter  det
att begäran inkommit till styrelsen. Om begäran om möte har inkommit under ferietiden, och om
inte särskilda omständigheter föranleder annat, har styrelsen rätt att flytta ett sådant extra årsmöte
intill dess närmast påföljande termin inletts.

11 §
På årsmötet och extra årsmötet har varje medlem en röst var. Fullmaktsomröstning får inte ske.
Omröstning sker öppet om inte någon medlem begär omröstning med slutna sedlar. Beslut fattas
genom enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller ordförandes röst
utom vid val, då lotten avgör.



Styrelse

12 §
Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som består av en ordförande och 6-8 andra ledamöter samt
3-4 suppleanter som inte är personliga, som väljs av årsmötet. Ordföranden och
styrelseledamöterna väljs för ett år åt gången. Styrelsen väljer en vice styrelseordförande inom sig.
Styrelsen kan välja  en sekreterare och en kassör antingen inom sig eller utifrån. Styrelsen är
beslutför när ordföranden  eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.

13 §
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller om hälften av styrelseledamöterna så
begär, minst två gånger per termin. Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara och tala i
styrelsemöten.

14 §
Föreningens styrelse kan för uppgifter som fastställs separat inrätta kommittéer och sektioner, vilka
ansvarar för sin verksamhet gentemot styrelsen.

15 §
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan delegera till enskilda ledamöter att vara
firmatecknare.

Verksamhets- och räkenskapsår

16 §
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från och med den 1 juli till och med den 30 juni.
Bokslutet och årsberättelsen ska lämnas för revision till revisorerna senast en månad före årsmötet.
Till styrelsen ska dessa i god tid, dock minst 2 veckor, före årsmötet lämna en till föreningens
årsmöte riktad, skriftlig berättelse som behandlar revisionen av föreningens konton och förvaltning.

Stadgeändring

17 §
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas vid två efterföljande årsmöten, varav en kan
vara ett för ändamålet tillkallat extra årsmöte, under förutsättning att minst 2/3 av de närvarande
medlemmarna stödjer ändringsförslaget.

Upplösning av föreningen

18 §
Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två efterföljande årsmöten, varav ett kan vara ett
för ändamålet tillkallat extra årsmöte, under förutsättning att minst 2/3 av de närvarande
medlemmarna stödjer förslaget, eller om verksamheten i Sverigefinska skolan i Stockholm upphör.

19 §
Vid upplösning av föreningen skall beslut tas om användningen av föreningens medel vid ett
årsmöte eller ett extra årsmöte.


