Stadgar 2014–03-07

Antagna vid bildandemötet i Uppsala, 2002-04-20
Reviderade: årsmötet i Uppsala, 2006-03-18, extra årsmöte i Stockholm 2009-09-05
årsmötet 2011-02-05, årsmötet 2013-03-09 och på årsmötet 2014-03-07
§1
Föreningens namn är Skolhandledarföreningen
Den bildades år 2002. Föreningen är nationell.
§2
Föreningens uppgift är att inom utbildningsväsendet och genom sina medlemmar:
- sprida kunskap om handledning
- verka för hög kvalité för den handledning som där bedrivs
samt
 möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan handledare
 tillhandahålla en hemsida
 uppmuntra nätverksbyggande runt om i landet
 söka samverkansparter som gagnar föreningens syfte och medlemmarnas behov
§3
Medlem kan den bli som har en kvalificerad handledarutbildning 1 där egen handledning och
handledning på handledning ingår eller den som har motsvarande styrkta kunskaper och
erfarenheter
samt
 är pedagog eller företräder annan yrkesgrupp som arbetar för handledning inom
utbildningssystemet
 godkänns av styrelsen
 erlägger en av årsmötet fastställd årsavgift
§4
Föreningen har en hemsida
§5
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften
§6
Beslutande organ
A
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet
Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång
B
Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet
C
Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt

1/ ex utbildningar vid S:t Lukas, ER-kompetens, Ersta Sköndal, Ericastiftelsen, Jönköpings högskola, Institutet
för handledning och konsultation, o.dyl.
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Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.

Mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
Behandling av verksamhetsberättelse, balans – och resultaträkning och
revisionsberättelse.
4. Beslut om ansvarsfrihet
5. Fastställande av verksamhetsplan och budget
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Val av ordförande på ett år
8. Val av två ledamöter på två år
Varje år sker val av halva antalet ledamöter
9. Val av två revisorer och en ersättare på ett år
10. Behandling av motioner och styrelsens förslag
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor

§7
Styrelsen
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter
Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, utses av årsmötet för en tid på ett år.
Styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år
Varje år sker val av halva antalet ledamöter.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv
Styrelsen är beslutsmässig vi minst tre närvarande ledamöter
§8
Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller 2/3 av
medlemmarna så begär
Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall utskickas till
medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.
§9
Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds minst sex veckor
före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av
avgivna röster.
§ 10
Upplösning
Upplösning av förening kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds minst sex veckor före
årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna
röster. Vid upplösning tillfaller föreningens eventuella tillgångar i enlighet med årsmötets beslut.
§ 11
Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av § 9 och § 10. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst utom vid personval, då lottdragning avgör.
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