
STADGAR FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORG
ARBETARES FOLKHÖGSKOLA 
 

 

Stadgeförslag till GAFs årsmöte den 10 mars, 2016 

 

§ 1. 
Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola har till ändamål att i samverkan med föreningens 
huvudmän ABF Göteborg och LO-distriktet i Västsverige bedriva studieverksamhet tillsammans 
med föreningens medlemsorganisationer.  
 
§ 2. 
Rätt till medlemskap har organisationer som delar arbetarrörelsens värderingar. Medlemskap 
och medlemsavgift fastställs av årsmötet.  
 
§ 3. 
Varje medlemsorganisation äger rätt att representeras på föreningens möte med ett ombud. 
Huvudmännen äger rätt att representeras av två ombud vardera. Årskurserna på GAF har rätt 
att representeras av ett ombud per årskurs. Vid votering äger varje ombud en röst.  
 
§ 4. 
Årsmöte hålls under mars månad. Kallelse till årsmötet skickas senast sex veckor innan 
årsmötet. Förslag om viss frågas behandling skall ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor 
innan årsmötet. Möteshandlingarna skickas senast två veckor före mötet. 
 
§ 5. 
Föreningens styrelse består av sju ledamöter jämte tre suppleanter. Två av styrelsens 
representanter utses av ABF Göteborg samt två av LO-distriktet i Västsverige. En av 
suppleanterna skall vara deltagare i någon av GAFs årskurser. Till styrelsen adjungeras en 
representant för varje av de två årskurser som inte representeras genom suppleanten, utöver 
detta adjungeras även skolans föreståndare. Mandattid för styrelsens ordinarie ledamöter är 
två år, med växelvis avgång, och för suppleanterna ett år. 
 
§ 6. 
Styrelsen konstituerar sig själv och utser arbetsutskott om tre personer. I arbetsutskottet skall 
skolans föreståndare ingå. Föreningens firma tecknas av arbetsutskottet, minst två i förening. 
 
§ 7. 
För fattande av beslut fordras att minst fyra av styrelsens ledamöter deltar och att en majoritet 
av dessa är ense om beslutet.  
 
§ 8. 
Föreståndare utses av styrelsen efter samråd med huvudmännen, LO-distriktet i Västsverige 
och ABF Göteborg. Handledare engageras av föreståndaren. Styrelsen äger möjligheten att 
slutligen avgöra engagemang av handledare.  
 
§ 9. 
Då styrelsen så anser påkallat kan extra föreningsmöte hållas för viss frågas behandling. 



§ 10. 
Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår och skall föras enligt god redovisningssed. Till 
årsmötet skall styrelsen avlämna en underskriven berättelse över föreningens verksamhet 
under föregående år. Denna skall uppta resultaträkning samt in - och utgående balansräkning. 
Föreningens tillgångar skall placeras i bank.  
 
§ 11. 
För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper väljer årssammanträdet 
två revisorer jämte suppleanter för dessa enligt samma regler som för styrelseval. Det åligger 
revisorerna att verkställa revision av styrelsens förvaltning och därutöver till årsmötet avge 
berättelse med till - eller avstyrkan om ansvarsfrihet. 
Vid revisionen skall tillses att fattade beslut inte strider mot stadgarna eller med stöd av dessa 
fattade beslut, att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade, att bokförda bank 
tillgodohavande överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked och att föreningens 
tillgångar inte upptagits över dess värde.  
 
Revision skall vara verkställd och berättelse däröver ingiven till styrelsen inom 15 dagar från 
den dag då bokslutet överlämnades till revisorerna. 
 
§ 12. 
För den händelse föreningens verksamhet upphör, skall föreningens tillgångar tillfalla ABF 
Göteborg. 
 
§ 13. 
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. Ändringsförslag skall, för att kunna upptas till 
behandling på årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. 
 
 

 

 


