
Förslag till reviderade stadgar för 
Föreningen Holma folkhögskola 
 

Antagna vid det bildande mötet 19 januari 
2008, rev 27 februari 2011. 

Stadgarna antogs ursprungligen vid det 
bildande mötet 19 januari 2008 och 
reviderades första gången den 27 februari 
2011. Detta förslag till revision kan beslutas 
vid Holma folkhögskolas stämma den 25 
mars 2017.  
Ändringar är kursiverade i förslaget, 
kommer att avkursiveras i det fall de 
reviderade stadgarna antas. 

 
§ 1 Ändamål 
 

Föreningen Holma folkhögskola är en 
partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening.  
 
Föreningen är huvudman för Holma 
folkhögskola och har sitt säte i Höör. 
 
Föreningens syfte är att utgående från 
konkreta exempel genom inspiration, 
undervisning, praktik och annan 
folkbildningsverksamhet ge redskap att 
förverkliga ett ekologiskt hållbart samarbete 
med naturen.  
 
Föreningen skall vara en aktiv del i 
samhällsutvecklingen. 

Föreningen Holma folkhögskola är en 
partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening.  
 
Föreningen är huvudman för Holma 
folkhögskola och har sitt säte i Lund.  
 
Föreningens ändamål är att driva en 
folkhögskola som , utgående från konkreta 
exempel, genom inspiration, undervisning, 
praktik och annan folkbildningsverksamhet, 
ger redskap att förverkliga ett ekologiskt 
hållbart samarbete med naturen.  
 
Föreningen skall genom sin 
omställningsprofil  vara en aktiv del i 
samhällsutvecklingen. 

 
§ 2 Organ 
 
Föreningens beslutande organ är stämman och styrelsen. 
 
 

 § 3 Sociokrati 
 



Styrelse och skola ska tillämpa en 
sociokratisk organisation och 
beslutsordning.  

 
§ 4 Medlemskap 
 
 

Juridiska personer som genom sin 
verksamhet verkar för Föreningen Holma 
folkhögskolas ändamål enligt § 1 kan 
beviljas medlemskap. 
 
För medlemskap krävs att inträdesavgift 
erläggs och att medlemsavgift betalas 
årligen. 
 
Stämman beslutar i alla frågor som rör 
medlemskap. 
 
 
Medlem som motarbetar föreningens 
ändamål eller verksamhet utesluts. 
 
Föreningen Holma folkhögskola har bildats 
av Biodynamiska Föreningen, Föreningen 
Organisk Biologisk Odling, Framtiden i våra 
händer, Föreningen Kärngårdar, 
Föreningen Permakultur i Sverige och 
Stiftelsen Holma. 

Juridiska personer som genom sin 
verksamhet verkar för Föreningen Holma 
folkhögskolas ändamål enligt § 1, kan 
beviljas medlemskap. 
 
För medlemskap krävs att inträdesavgift 
erläggs. Vidare erlägger medlemmar en 
årlig medlemsavgift. 
 
Stämman beslutar i alla frågor som rör 
medlemskap. 
 
 
Medlem som motarbetar föreningens 
ändamål eller verksamhet utesluts. 

 
§ 5 Stämma 
 

Stämman är föreningens högsta beslutande 
organ. Ordinarie stämma hålls årligen 
senast 30 april. Extra stämma hålls på 
styrelsens eller minst en tredjedel av 
medlemmarnas begäran, dock tidigast en 
månad efter en ordinarie stämma. 
 
Kallelse till ordinarie stämma sker skriftligt 
till föreningens medlemmar senast 15 
februari. 
 

Stämman är föreningens högsta beslutande 
organ. Ordinarie stämma hålls årligen 
senast 30 april. Extra stämma hålls på 
styrelsens eller minst en tredjedel av 
medlemmarnas begäran, dock tidigast en 
månad efter en ordinarie stämma. 
 
Kallelse till ordinarie stämma sker skriftligt 
till föreningens medlemmar senast fyra 
veckor innan. 
 



Motion till ordinarie stämma skall vara 
styrelsen till handa senast 15 januari. 
 
Dagordning och handlingar skall vara 
föreningens medlemmar till handa senast 
tre veckor före såväl ordinarie som extra 
stämma. 
 
Varje medlem har rätt att skicka två 
röstberättigade ombud till stämman. 
 
 
Styrelseledamöter och revisorer har 
yttrande- och förslagsrätt vid stämma. 
 
Ordinarie stämma skall behandla: 
a) fastställande av röstlängd; 
b) godkännande av dagordning; 
c) val av ordförande, sekreterare, två 
justerare och två rösträknare för stämman; 
d) mötets behöriga utlysande; 
e) styrelsens verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse; 
f) revisorernas berättelse; 
g) disposition av uppkommen vinst eller 
förlust; 
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; 
i) beslut om eventuella arvoden; 
j) val av minst fem styrelseledamöter, om 
möjligt en från varje medlem; 
k) val av en ordförande och en kassör 
bland dessa; 
l) val av personliga ersättare för styrelsens 
ledamöter, om möjligt från motsvarande 
medlem; 
m) val av revisor och revisorsersättare. När 
folkhögskoleverksamhet bedrivs i egen regi 
ska revisorn vara godkänd.; 
n) val av tre ledamöter i valberedningen; 
o) val av sammankallande i valberedningen 
bland dess ledamöter; 
p) fastställande av inträdes- och 
medlemsavgifter; 
q) behandling av motioner; 
r) behandling av styrelsens förslag; 

Motion till ordinarie stämma skall vara 
styrelsen till handa senast sex veckor 
innan. 
 
Dagordning och handlingar skall vara 
föreningens medlemmar till handa senast 
tre veckor före såväl ordinarie som extra 
stämma . 
 
Varje medlem som har betalat årets 
medlemsavgift  har rätt att skicka två 
röstberättigade ombud till stämman.  
 
Styrelseledamöter och revisorer har 
yttrande- och förslagsrätt vid stämma. 
 
Ordinarie stämma skall behandla: 
a) Fastställande av röstlängd 
b) Godkännande av dagordning 
c) Val av ordförande, sekreterare, två 
justerare och två rösträknare för stämman 
d) Mötets behöriga utlysande 
e) Styrelsens verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse 
f) Revisorernas berättelse 
g) Disposition av uppkommen vinst eller 
förlust 
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
i) beslut om eventuella arvoden 
j) Val av minst fem styrelseledamöter, om 
möjligt en från varje medlem 
k) Val av en ordförande och en kassör 
bland dessa 
l) Val av personliga ersättare för styrelsens 
ledamöter, om möjligt från motsvarande 
medlem 
m) Val av auktoriserad  revisor, 
medlemsrevisor och  revisorsersättare. 
 
n) Val av tre ledamöter i valberedningen.  
o) Val av sammankallande i valberedningen 
bland dess ledamöter. 
p) Fastställande av inträdes- och 
medlemsavgifter. 
q) Behandling av motioner. 



 
Extra stämma skall behandla punkterna a) 
– d) ovan samt det eller de ärenden, som 
föranlett stämman. 
 
Varje ombud har en röst. Val sker genom 
sluten omröstning, om så begärs. 

r) Behandling av styrelsens förslag. 
 
Extra stämma skall behandla punkterna a) 
– d) ovan samt det eller de ärenden, som 
föranlett stämman. 
 
Varje ombud har en röst. Val sker genom 
sluten omröstning om så begärs. 

 
§ 6 Styrelse 
 

Styrelsen leder föreningens verksamhet.  
 
Folkhögskolans verksamhetsledare samt 
en representant vardera för personal och 
kursdeltagare adjungeras till styrelsen med 
yttrande- och förslagsrätt. 
 
 
 
 
Styrelsen är beslutsmässig, då fler än 
hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
Ersättare kallas när ledamot har förhinder. 
 
 
Styrelsen skall varje är till stämman 
avlämna årsredovisning, bestående av 
verksamhetsberättelse, protokoll från 
styrelsemöten samt resultat- och 
balansräkning. årsredovisningen skall vara 
revisorerna till handa senast 15 februari. 

Styrelsen leder föreningens verksamhet.  
 
Enligt sociokratisk terminologi kallas den för 
toppkretsen. I toppkretsen ingår även 
folkhögskolans rektor och en representant 
som personalen väljer från sin allmänna 
krets. Verksamhetsledaren och 
representanten har full yttrande-, förslags- 
och beslutsrätt. 
 
Styrelsen är beslutsmässig, då fler än 
hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
Ersättare kallas när ordinarie ledamot avgår 
från styrelsen. 
 
Styrelsen skall varje år till stämman 
avlämna årsredovisning, bestående av 
verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning. Årsredovisningen samt 
protokoll från styrelsemöten skall vara 
revisorerna till handa senast 15 februari. 

 
§ 7 Räkenskapsår och firmateckning 
 
 

Föreningens räkenskapsår skall vara lika 
med kalenderår.  
 
Styrelsen beslutar om firmateckning, 
attesträtt samt tecknare för post- och 
bankärenden. 

Föreningens räkenskapsår skall vara lika 
med kalenderår.  
 
Styrelsen beslutar om firmateckning samt 
attesträtt. 

 



§ 8 Stadgeändring 
 
Beslut om stadgeändring fattas av stämman med 2/3 av avgivna röster eller vid två på 
varandra följande stämmor, varav en ordinarie. 
 
§ 9 Upplösning 
 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas med minst 2/3 av avgivna röster vid 
två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie. Vid upplösning ska ett eventuellt 
överskott tillfalla annan folkhögskola eller annan verksamhet med liknande inriktning. 
 
 
 
 


