Stadgar för Föreningen Paideia folkhögskola
Antagna vid särskilt bildande sammankomst 2016-05-02
§ 1 Namn och egenskaper
Föreningens namn är Föreningen Paideia folkhögskola. Föreningen Paideia folkhögskola är en
allmännyttig ideell förening utan vinstintresse som, genom bildningsverksamhet, ska verka för
förnyelse och livskraft i det judiska kulturella och intellektuella livet i Sverige och Europa.
Föreningens hemvist är Stockholm.
§ 2 Ändamål
Föreningen Paideia folkhögskolas ändamål är att bedriva en folkhögskola kallad ”Paideia
folkhögskola” enligt de gällande reglerna för statsbidrag för folkhögskolor i Sverige.
Verksamhetens mål är att:
- vara en mötesplats för alla intresserade av judiskt lärande, tänkande och kreativitet
- verka för judiskt bildning och ökad kunskap om det judiska livet i Sverige och Europa
- visa på ett pluralistiskt förhållningsätt till den judiska idétraditionen och texterna
- inspirera till att vidareutveckla judiskt liv och kultur i Sverige och Europa
- vara en aktiv del av civilsamhället och en röst i det publika samtalet
- verka för interkulturellt arbete och minoriteters roll i samhället, som i mötet mellan det judiska
och det muslimska.
Verksamheten ska i möjligaste mån genomföras i samverkan med Stiftelsen Paideia.
§ 3 Föreningens organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman och i övrigt styrelsen.
§ 4 Medlemskap
Stiftelsen Paideia och den ideella föreningen Paideia Alumni Association är i egenskap av
grundare ständiga medlemmar i föreningen. Därutöver kan föreningen som medlemmar uppta
andra juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål enligt § 2. Särskild inträdesavgift
kan gälla och beslutas i så fall av styrelsen. Inträdesansökan inges till föreningen och bedöms av
styrelsen.
Medlemsavgift fastställs av årsstämman. Medlem som ej betalat den årliga medlemsavgiften eller
genom sitt agerande motverkar föreningens syfte har förverkat sitt medlemskap.
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§ 5 Årsstämma
Föreningens årsstämma hålls årligen före den 30 juni. Kallelse till årsstämman sker skriftligt till
föreningens medlemmar senast 2 veckor före stämman. Motion som ska behandlas ska vara
styrelsen tillhanda senast 1 april. Dagordning och handlingar för stämman ska vara föreningens
medlemmar tillhanda senast 1 vecka före stämman.
Extra stämma hålls då styrelsen så beslutar eller när minst hälften av föreningens medlemmar
begär detta.
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:
a. Val av ordförande, sekreterare, två justeringspersoner utöver ordförande och två
rösträknare för årsstämman
b. Stämmans behöriga utlysande
c. Fastställande av röstlängd
d. Godkännande av dagordningen
e. Styrelsens/rektors berättelse
f. Revisorns berättelse
g. Fastställande av resultat- och balansräkning
h. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
i. Bestämmande av antal ledamöter
j. Val av styrelseledamöter
k. Val av revisor
l. Val av valberedning
m. Fastställande av medlemsavgift
n. Inkomna motioner
o. Övriga av styrelsen anmälda ärenden
§ 6 Styrelse
Verksamheten leds av en styrelse som består av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Ledamöter i
styrelsen utses av årsstämman, Stiftelsen Paideia och den ideella föreningen Paideia Alumni
Association. Stiftelsen Paideia äger rätt att utse 4 ledamöter och Paideia Alumni Association äger
rätt att utse 1 ledamot. Övriga ledamöter väljs av årsstämman.
Ordförande och ledamöter väljs för två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Styrelsen utser
inom sig ordförand. Folkhögskolans rektor samt en representant för lärare samt kursdeltagare ska
adjungeras till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst två gånger per år. Om minst tre av
ledamöterna så begär är ordförande skyldig att kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig
då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsrätt.
Omröstning inom styrelsen sker öppet.
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
§ 7 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av dem som styrelsen utser därtill. Firma
ska dock alltid tecknas av minst två personer i förening. Rektor har rätt att teckna för löpande
ärenden.
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§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
§ 9 Revisor
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av en vid årsstämman vald auktoriserad
revisor.
§ 10 Årsredovisning och revision
Styrelsen ska senast den 30 april varje år tillhandahålla revisorn förvaltningsberättelse, fullständiga
räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret. Revisorn ska senast två
veckor före årsstämman, efter fullgjord granskning, överlämna revisionsberättelse för
årsstämmans godkännande.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav sammankallande för valberedningen utses på
förslag av Stiftelsen Paideia. Valberedningen har till uppgift att föreslå ledamöter i styrelsen.
Styrelsen ska ej vara partssammansatt utan ledamöterna ska föreslås utifrån verksamhetens behov
av kompetens. Vidare ska valberedningen föreslå arvode till styrelsens ledamöter, revisor och
årsmötesfunktionärer.
§ 12 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan, efter förslag från styrelsen, ske genom beslut vid två på
varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Beslut om stadgeändring ska fattas med
minst två tredjedelars majoritet vid vardera stämma. Stadgarna kan ej ändras så att de står i strid
med det ursprungliga ändamålet som står beskrivet i § 2.
§ 13 Upplösning
Upplösning av föreningen kan, efter förslag från styrelsen, ske genom beslut vid två på varandra
följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Beslut om upplösning ska fattas med minst två
tredjedelars majoritet vid vardera stämma.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar överföras till Stiftelsen Paideia eller, om Stiftelsen Paideia
ej längre existerar, till verksamhet som väsentligen överensstämmer med föreningens ändamål
enligt § 2.

3

