
 

 

Stadgar för förening Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län 

§ 1 Uppgift 

 
inom ramen för utbildning inom yrkeshögskolan aktivt medverka i forum med syfte att utveckla Stockholms läns 
kompetensförsörjning 

speciellt verka för att utbildning inom Yrkeshögskolan blir en större del av Stockholms läns kompetensförsörjning  

företräda medlemmarnas intressen genom att aktivt delta i diskussioner och samverkan med myndigheter och 
andra organisationer och sprida information till politiker, näringsliv och allmänhet 

medverka till att anordna evenemang och utbildning som är till gagn för medlemmarna 

verka för att stärka Yrkeshögskolan som begrepp inom Stockholms län 

 

§ 2 Medlemskap 

 
Föreningen antar medlemmar efter beslut av styrelsen. Som medlemmar antas: 

1. Utbildningsanordnare som någon gång under de senaste två åren bedrivit utbildningar inom ramen för 
Yrkeshögskolan i Stockholms län eller som har beviljats en utbildning som kommer att starta inom det aktuella 
kalenderåret. 

Medlemskapet registreras per anordnare utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans förteckning. 

 

§ 3 Avgifter 

 
Medlemsavgifter beslutas av föreningsstämman.  

 

§ 4 Organisation 

 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 5 Styrelse 

 
Föreningens verksamhet leds av föreningsstyrelse med 5 ledamöter vilka väljs på två år och högst 4 suppleanter, 
vilka väljs på ett år. Arvode utgår till styrelsen och beslutas av föreningsstämman. 

I styrelsen skall ingå representanter från såväl offentliga som privata anordnare. 

Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst fyra av styrelsens medlemmar så 
begär. 

Styrelsen är beslutsmässig om 4 ledamöter är närvarande. 

Varje styrelsemedlem har en röst.  

Föreningsstyrelsen är ansvarig för föreningens ekonomiska förvaltning samt låter upprätta årsberättelse. 

 



 

 

§ 6 Valberedning 

 
Föreningens valberedning skall bestå av max 3 ledamöter som alla representerar olika anordnare.  

I valberedningen skall ingå representanter från såväl offentliga som privata anordnare. 

Valberedningens ordförande utses av föreningsstämman. 

 

§ 7 Föreningsstämma 

 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år före 1 mars, Extra föreningsstämma utlyses om 
föreningsstyrelsen så beslutar eller om det påfordras av minst en tredjedel av medlemmarna.  

Kallelse till föreningsstämma skall ske minst fyra veckor i förväg genom e-post. Medlem som önskar ta upp 
ärende på föreningsstämma ska meddela styrelsen detta senast 25 dagar före stämman. 

I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma bl a följande: 

• val av ordförande att leda förhandlingarna jämte två justeringsmän  
 
• val av sekreterare 
 
• justering av röstlängd samt fråga om stämmans behöriga kallelse 
 
• års- och revisionsberättelse för föregående år  
 
• fastställande av resultat- och balansräkning 
 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
• fastställande av budget och avgifter för nästkommande verksamhetsår 
 
• fastställande av arvoden 
 
• val av styrelsemedlemmar och suppleanter 
 
• val av föreningsordförande 
 
• val av revisor och suppleant 
 
• val av valberedning 
 
• övriga frågor 
 

§ 8 Räkenskapsår 

 
Kalenderår är räkenskapsår 

 

§ 9 Ändring av stadgar 

 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller medlem senast 25 dagar före föreningsstämma 
och beslutas med minst två tredjedelars majoritet av antalet röstande. 

 

 



 

 

§ 10 Föreningens upplösning 

 

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor eller vid 

föreningsstämma och därpå följande extra föreningsstämma vilken dock inte får hållas tidigare än fjorton dagar 

efter ordinarie föreningsstämma.  

Beslutas om föreningens upplösning skall samtidigt bestämmas om disposition av föreningens tillgångar. 


