Styrelseförslag till årsstämman den 2018-04-26 i Svalövs Montessori Ekonomisk Förening
Att stämman må besluta
att uppdra åt styrelsen att ta fram och implementera en avsiktsförklaring
genom exempelvis ömsesidig överenskommelse mellan förening och
medlem, i syfte att stärka banden mellan medlemmar och föreningen, samt i
däri tydliggöra roller och ansvar för verksamhetens olika delar.
Bakgrund
I stadgan för Svalövs Montessoriförening, §7 står:
Av medlem förväntas, att denna skäligen följer föreningens stadgar och beslut
samt bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om
medlemskap och i frågor om intagning av barn. Medlem skall till föreningen
erlägga elevavgift så som föreningsstämman beslutar. Vid utebliven inbetalning
utgår en påminnelseavgift, fastställd av styrelsen. Denna påminnelseavgift
utgår även vid uteblivna årsavgifter. Det åligger medlem att följa de
ordningsföreskrifter, som beslutats av styrelsen.
Föreningens tillväxt de senaste åren, med många nya barn och föräldrar har lett
till att förståelsen för föreningens syfte, roller och ansvarsfördelning samt
skolans mål och ambitioner, i vissa fall har blivit lidande.
Vår ambition är:
 Att i verksamheten skall vi ha ett gott samarbete, förtroende och respekt
mellan barnen och personalen, samt mellan hemmen och förskolan,
skolan och fritids.
 Det uppnår vi genom föräldraengagemang, kunnig och engagerad
personal, åldersblandade barngrupper och elevinflytande med målet att
forma harmoniska ansvarstagande ungdomar med självförtroende och
behörighet till fortsatta studier.
Syftet med detta styrelseförslag är att styrelsen ska tydliggöra ovan för
medlemmarna genom att medlem och förening ingår en överenskommelse, där
föreningens syfte och mål för alla parter beskrivs i klartext.
Föreningen är en sammansättning av medlemmar (föräldrar), styrelse, utskott,
skolledning (förskola, skola F-9), lärare, annan personal, barn och fastigheter.
Genom att förbättra förståelsen för verksamheten gynnar vi föreningen i dess
helhet.
Förslaget är att medlemmar (alla) ingår en ömsesidig överenskommelse/avtal
med föreningen när medlemskap tecknas, som tydliggör följande för alla parter:
- Föreningens och verksamhetens värdegrund
- Föreningens mål, syfte, samt beskrivning av verksamheten
- Verksamhetens olika delar, samt uppgifts- och ansvarsområden
(medlem, rektor, lärare, personal, styrelse osv.)
- Hur de olika parterna förhåller sig till/mot varandra
- Vilka förväntningar som finns på de olika parterna och på vilket sätt
- Vilka intresseområden som medlemmar kan engagera sig i för att stötta
föreningen, barnen, verksamheten osv.
- Hur denna överenskommelse kan gynna alla parter i strävan mot
föreningens vision.
Styrelsen
Datum: 2018-04-16

