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Stadgar för Stiftelsen Lunds Waldorfskola	


§1
Stiftelsens namn är Stiftelsen Lunds Waldorfskola

!

§2
Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet vilket kan inkludera såväl förskola
som föräldraskola efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angivit.

!

§3
Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för
ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett.
Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners
antroposofi, vilket omfattar bl.a. forskning inom fri högskola och därmed ideelt
förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och
utbildning samt vetenskaplig forskning. Ekonomiskt stöd som avses i föregående
stycke får lämnas endast om därmed enligt styrelsens bedömande inte åsidosätts
förverkligandet av ändamålet i §2

!

§4
Styrelsen äger rätt att fritt placera eller låna ut stiftelsens kapital i den mån i §2 och
§3 angivna ändamål därigenom gynnas.

!

§5
Kollegiet, som består av de pedagogiska medarbetarna samt dem kollegiet upptar i
sitt arbete i stiftelsens verksamhet, utför det pedagogiska uppdraget som utformats
tillsammans med rektor, vid förverkligandet av stiftelsens ändamål. Beslut av
kollegiet, som medför ekonomiska konsekvenser, gäller endast om de godkänts av
stiftelsens styrelse. Kollegiets medlemmar har att gemensamt bedriva fördjupande
studier i waldorfskolepedagogik samt sådant konstnärligt övande som betingas av
pedagogiken.

!

§6
Stiftelsens styrelse svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen
antar arbetsordning för verksamheten. Styrelsen beslutar och ansvarar i frågor som
rör ekonomi, administration och förvaltning samt representerar stiftelsen vid avtal
med tredje man gentemot myndigheter.

!

§7
Styrelsen består av fem till sju ledamöter av vilka mer än halva antalet skall vara
pedagoger i stiftelsens verksamhet. Pedagogerna är ordinarie ledamöter, som får
inneha sitt uppdrag så länge de arbetar i stiftelsens verksamhet. Övriga ledamöter
utses av de ordinarie ledamöterna för en tid om två år. Omval får ske. Avgår ledamot
under sin mandattid utser de ordinarie ledamöterna ersättare för den avgångne för
den återstående mandattiden. Vid behov utser styrelsen suppleanter för tid och till
antal som styrelsen bestämmer. Styrelsen får till sig adjungerad ledamot för
utförande av vissa uppdrag.

!

§8
Styrelsen konstituerar sig själv. Ordförande och kassaförvaltare skall alltid finnas.
Ordförande skall se till att sammanträde hålls när det behövs. Sammanträde skall
också hållas om minst två andra ledamöter beslutar det.

!

§9
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande som
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röster för,
eller vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Enighet i beslut bör
eftersträvas.

!

§10
Stiftelsens räkenskapsår ska avse tiden första juli till och med 30 juni.

!

§11
Styrelsen svarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt stiftelselagen.
Årsredovisning, innefattande resultat och balansräkning samt förvaltningsberättelse,
skall alltid upprättas.

!

§12
Årsredovisning skall lämnas till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets
utgång.

!

§13
Senast i oktober månad skall årsstämman hållas till vilken kallas kollegiet,
stiftelsestyrelsen samt inbjudes föräldrar till barn inskrivna i stiftelsens verksamhet.
Kallelse skall utsändas minst tio dagar före stämmans datum och med angivande av
de frågor som mötet har att behandla. Vid årsstämman skall stiftelsens
verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse framläggas. Revisorn skall
senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång avge revisionsberättelse rörande
sin granskning. Vid revisionsberättelsen skall revisorn uttala sig i frågan om han
tillstyrker eller avstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Tillstyrks ansvarsfrihet
skall sådan anses beviljad.

!

§14
För ändring av dessa stadgar fodras i sak likalydande beslut vid två på varandra
följande styrelsesammanträden med minst fjorton dagars mellanrum till vilka
ledamöterna skriftligen skall ha kallats minst en vecka före sammanträdesdatum med
angivande av ändringsfrågan. För giltigt beslut fodras två tredjedels majoritet bland
de röstande. Ändamålsbestämmelse (§2 och §3), bestämmelsen om stiftelsens
upplösning (§15) samt innehållet i denna paragraf (§14) får ej ändras.

!

§15
Om stiftelsens verksamhet upphör, vilket får beslutas i samma ordning som
stadgeändring, skall dess tillgångar enligt styrelsens bedömande tillfalla något slag
av antroposofisk verksamhet, företrädesvis waldorfpedagogisk verksamhet, i
Sverige.

