Proposition till Vinsta grundskolas föräldraförening, årsmötet 2019

Stadgeändring angående styrelsens sammansättning
Enligt stadgarna består VGFF:s styrelse av ordförande och sex övriga ledamöter och kan ha
två suppleanter. Det innebär att årsmötet alltid måste välja sju ordinarie ledamöter och
därutöver kan välja upp till två suppleanter.
Vi upplever att stadgarna inte är anpassade för den nuvarande situationen då intresset för
att engagera sig i föreningens styrelse varierar över åren. Ibland är intresset stort och ibland
mindre. Att rekrytera personer som egentligen inte känner engagemang – bara för att kunna
”fylla platserna” i styrelsen – gagnar inte föreningens verksamhet. Vi i styrelsen önskar så
klart många aktiva ledamöter men vi ser att föreningen, under en period och vid behov,
skulle kunna dra ned ambitionsnivån och driva föreningen med färre ordinarie
styrelseledamöter.
Styrelsen ser därför ett behov av ökad flexibilitet och möjlighet att låta styrelsen växa
respektive minska i relation till tillgången på intresserade föräldrar på skolan.
Styrelsen föreslår därför att årsmötet ska besluta om stadgeändring enligt följande:
Från denna formulering:
8 Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter och kan ha två
suppleanter. Suppleanterna har rätt att delta i styrelsemöten och utöva rösträtt då de
ersätter ordinarie ledamot. VGFFs styrelse består av föräldrar till barn på Vinsta Grundskola
Östra. Ordförande väljs för en tid av ett år och de övriga för en tid av två år, varvid tillses
att mandattiden om möjligt utgår växelvis. Av årsmötet vald styrelseledamot skall vara
medlem i föreningen och skall ha barn i skolan.
Till denna formulering:
8 Styrelsen
VGFFs styrelse består av föräldrar till barn på Vinsta Grundskola Östra. Av årsmötet vald
styrelseledamot skall vara medlem i föreningen och skall ha barn i skolan. Styrelsen består av
lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen kan ha högst tre suppleanter. Ordförande väljs
för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden
om möjligt utgår växelvis. Suppleant väljs på en tid av ett år. Suppleant har rätt att delta i
alla styrelsemöten men kan bara utöva rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. Ledamot
kan omväljas.
Med vänliga hälsningar!
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