Styrelsen

Fastställande datum

2014-05-21

Stadgar för föreningen Saudi Arabian International Schools,
Swedish Section - Riyadh
Namn
§1

Föreningens namn är Saudi Arabian International School, SAIS, Swedish Section,
Riyadh

Säte
§2

Föreningens säte är i Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Syfte
§3

Föreningens syfte är att driva svensk skola i Riyadh
Undervisningen i skolan ska omfatta årskurserna F-6 samt förskola. Efter beslut av
föreningens styrelse kan även handledning ges till elever som läser på distans,
utifrån Skolverkets utfärdade riktlinjer. Skolan ska också efter beslut i styrelsen
kunna erbjuda skolgång enligt ovan till barn från andra Nordiska länder, och
kompletterande svenskundervisning.
Undervisningen vid skolan ska i allt väsentligt följa förordningen (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar och de regler i
anslutning till förordningen som därutöver fastställs av skolverket.

Medlemskap
§4

Medlemmar i föreningen är de föräldrar vars barn erhåller någon form av
undervisning eller studiehjälp av skolan och har erlagt årlig elevavgift. Annan fysisk
eller juridisk person som vill stödja skolan kan ges medlemskap efter beslut av
styrelsen.
Medlemsavgift till föreningen ingår i erlagd elevavgift för respektive skolår.
Summan fastlås årligen vid årsmötet.

Årsmöte/Föreningsstämma
§5
Föreningens högsta beslutande instans är Årsmötet. Styrelsen
§6

Årsmötet består av styrelsens ledamöter och föreningens medlemmar.
Årsmötet utser mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
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Rösträtt har föreningens medlemmar, dock endast en per familj som erhåller
undervisning (medlemsavgift för pågående verksamhetsår ska vara erlagd) samt de
av styrelsens ledamöter som ej är medlemmar i föreningen. De senare deltar inte i
beslut om ansvarsfrihet. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer revisorer.
Skolans lärare har närvaro- och yttranderätt.
Röstning med fullmakt är tillåten, dock endast en fullmakt per röstberättigad. Vid
lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden för mötet.

§8

Ordinarie årsmöte hålls årligen, senast 150 dagar efter senaste årsbokslut.
Kallelse till ordinarie årsmöte med styrelsens förslag till föredragningslista ska
utsändas till medlemmarna minst tre veckor före mötet.

§9

Motioner till ordinarie årsmöte ska skriftligen tillställas styrelsen senast två veckor
före den dag då årsmötet ska hållas. Motionerna ska, tillsammans med styrelsens
yttrande och förslag, tillställas medlemmarna senast till årsmötet.

§ 10

Följande ärenden ska förekomma vid ordinarie årsmöte:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två stycken justeringsmän, tillika vid votering fungerande som rösträknare.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning för årsmötet.
7. Rektorns verksamhetsrapport för skolans senaste verksamhetsperiod.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsperiod.
9. Revisorn/revisorernas berättelse för samma tid.
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Behandling av eventuellt inkommna motioner.
13. Fastställande av föreningens budget samt elevavgift för kommande läsår
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Anmälan av Skolverkets ordinarie ledamot och suppleant.
16. Val av ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter
17. Val av revisorer jämte suppleant
18. Övriga frågor.
19. Årsmötets avslutande.

§ 11

Föreningens årsmöte kan endast fatta beslut i ärenden som tagits upp i utsänd
föredragningslista eller i ärenden som väckts och beretts enligt § 9. Andra ärenden
som väcks vid årsmötet hänskjuts till styrelsen för beredning.
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§ 12

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst 1/3 av
medlemmarna begär det. Även revisorerna kan begära att extra föreningsmöte
utlyses. Kallelse till extra föreningsmöte ska ske på samma sätt som vid ordinarie
föreningsmöte.
Vid extra föreningsmöte kan endast de frågor behandlas, vilka påkallat utlysandet
av detsamma.

Elevavgifter
§ 13

Beslut om elevavgift inför det kommande läsåret fattas vid föreningens årsmöte.
Nedsättning av elevavgift kan beviljas av styrelsen på grund av särskilda skäl.
Ansökan om nedsättning ska tillställas styrelsen snarast.

Styrelse
§ 14

Föreningens styrelse består av 4-6 ordinarie ledamöter. Därtill väljs 4-6 suppleanter
enligt följande.
• En (1) ordinarie ledamot jämte suppleant utses av Skolverket.
• Tre (3) till fem (5) ordinarie ledamöter jämte suppleanter utses av
årsstämman i enlighet med § 7.
• Vid stämman lottas turordning för suppleanterna under mandatperioden
(dock inte Skolverkets suppleant). Beviljandet av rösträtt till suppleant vid
styrelsemöten ges vid behov och tillfaller enligt denna turordning.
Mandatperioden för ordinarie ledamot och suppleant är ett år.
Efter ordinarie föreningsstämma konstitueras styrelsen, som själv inom sig utser
ordförande, vice ordförande, samt en (1) föräldrarepresentant.
Skolans rektor adjungeras till styrelsen, men deltar ej i beslut. Styrelsen kan vid
behov tillkalla även annan sakkunnig för speciellt ärende.
Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter/suppleanter.

§ 15

Firma
§ 16

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då
samtliga ledamöter är kallade och minst fyra närvarande. Vid lika är ordförandens
röst utslagsgivande.

Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar.
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Revisorer
§ 17

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en (men helst
två) revisorer, vilka utses av årsmötet för en mandattid på ett år.

Verksamhetsår
§ 18
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
§ 19
Stadgarna kan ändras genom beslut av ordinarie eller extra föreningsstämma till
vilket kallelse med underrättelse om tilläggs-, upphävande- eller ändringsförslag i
vederbörlig ordning utfärdats.
För beslut om stadgeändring krävs två tredjedels majoritet bland de vid stämman
avlämnade rösterna.
§ 20

Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten,
varav minst ett ska vara ett ordinarie årsmöte. För godkännande krävs 2/3
majoritet av avgivna rösterna.
Om föreningen upplöses ska dess tillgångar disponeras i enlighet med föreningens
syfte. Det ankommer styrelsen eller en kommitté utsedd bland styrelsens
medlemmar, att reglera eventuella skulder samt disponera föreningens fonder och
tillgångar för ändamål som gagnar svensk undervisning i utlandet.

4

