STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet.
§ 1 Föreningens firma
Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420
Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.
Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.
Stadgar fastställdes och föreningen bildades 1997-12-05 i Tyresö.
Stadgarna reviderade och fastställda enligt:
2000-03-15 (årsmöte i Skövde)
2001-03-14 (årsmöte i Söderhamn)
2002-03-21 (årsmöte i Hässleholm)
2003-03-27 (årsmöte i Stockholm)
2006-04-05 (årsmöte i Nynäshamn)
2007-03-27 (årsmöte i Stockholm)
2009-04-21 (årsmöte i Stockholm)
2013-03-13 (årsmöte i Nynäshamn)
2014-03-26 (årsmöte i Stockholm)
2015-03-18 (årsmöte i Stockholm)
2016-04-06 (årsmöte i Stockholm)
2017-03-22 (årsmöte i Stockholm)
2018-03-23 (årsmöte i Stockholm)
2019-03-28(årsmöte i Stockholm)

§2 Ändamål
Föreningens ändamål
2.1 Är att påverka utveckling, kontinuitet och tillväxt av yrkeshögskoleutbildningar.
2.2 Är att verka för att stärka och vidareutveckla yrkeshögskoleutbildningar.
2.3 Är att stärka och utveckla utbildningsanordnares kompetens.
2.4 Är att vara en mötesplats för medlemmar
Ändamålens syften uppfylls exempelvis genom att anordna nationella nätverksträffar samt påvisa en
samlad bild till myndigheter, politiker och organisationer av anordnares behov för att på ett
rättssäkert och effektivt sätt bedriva utbildningar inom Yrkeshögskolan.
§3 Medlemskap
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3.1 Till medlem i förbundet kan antas den utbildningsanordnare som under de två senaste åren
någon gång varit juridiskt ansvarig för yrkeshögskoleutbildning. Den utbildningsorganisation som
benämns underleverantör i en ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning och som fått ansökan
beviljad kan antas som medlem. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen via förbundets
hemsida. Styrelsen beslutar om medlemskap.
3.2 Medlemskap bekräftas efter erlagd medlemsavgift.
§4 Intressenter
Andra aktörer än de som är juridiskt ansvariga utbildningsutförare kan inneslutas i förbundet som
intressenter. Avgiften för detta är vid varje tillfälle den summa som är den lägsta medlemsavgiften.
Dessa intressenter äga samma rättigheter som medlemmar, undantaget motions- och rösträtt.
Intressenter äga förslagsrätt.

§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs vid föregående års sista medlemsmöte
tillsammans med budget. Avgiftens storlek fastställs enligt tre olika nivåer utifrån
organisationsnummer och antal beviljade utbildningsintag innevarande år enligt:
1. Upp till tre beviljade utbildningsintag innevarande år och underleverantörer
2. Mellan fyra till tio beviljade utbildningsintag innevarande år
3. Över 10 beviljade utbildningsintag innevarande år
§6 Styrelsen
6.1 Styrelsen består av ordförande samt sex ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande
utses av årsmötet. Kassören och ordföranden var för sig är föreningens firmatecknare. Ordföranden
väljs för ett år. Styrelseledamot väljs för två år och suppleanter för två år.
Hälften av styrelsens ledamöter väljs varje årsmöte. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
6.2 Nomineringsrätt till uppdrag inom Yrkeshögskoleförbundet innehas av betalande
medlemsorganisationer med yrkeshögskoleutbildning. Nomineringsbara är de personer som har en
aktiv roll inom yrkeshögskoleutbildningen inom någon av Yrkeshögskoleförbundets
medlemsorganisationer.
Nomineringsbara till valberedningen är de personer som har en aktiv roll inom
yrkeshögskoleverksamheten inom någon av Yrkeshögskoleförbundets medlemsorganisationer.
Styrelseledamot som avgår ur styrelsen förväntas kunna ingå i valberedningen under ett år.
Vid slutlig nominering av valberedningen och där tillhörande val av ledamöter till styrelsen, skall det
strävas efter en sammansättning av ledamöter som representerar privat och offentlig verksamhet,
Yrkeshögskoleförbundet
KNMA

Stadgar

Sid 2 av 5
2016-01-18

små och stora anordnare samt även en ambition om en regional spridning. Hänsyn ska tas till lämplig
mix av kompetenser inom styrelsen.
6.3 Valberedningen informerar styrelsen om sitt förslag senast tre veckor innan årsmötet.
Valberedningen publicerar förslaget på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.
§7 Styrelsens uppgifter
7.1 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska
verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
7.2 Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.
7.3 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Dock sker avgörandet vid
lika röstetal vid val av poster inom styrelsen genom lottning.
7.4 Föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör eller ledamot som
därtill utses av styrelsen.
§8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer
senast fyra veckor innan årsmötet.
§9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska
senast en vecka innan årsmötet avge sin revisionsberättelse.
§10 Medlemsmöte
10.1 Kallelse till medlemsmöte skall vara utskickad senast 30 dagar före mötet via e-post eller brev.
Medlemsmöte som är årsmöte skall hållas före april månads utgång.
10.2 Förbundets års- och medlemsmötesprotokoll och information till medlemmarna publiceras på
hemsidan.
10.3 Motioner till medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda 20 dagar före medlemsmötet.

10.4 Vid verksamhetsårets sista medlemsmöte presenteras budgeten för nästkommande
verksamhetsår som fastställts av styrelsen.
Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställs av medlemsmötet.
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§11 Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötespresidium
a. Val av ordförande
b. Val av sekreterare
3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Styrelsens propositioner/förslag
12. Till styrelsen inkomna motioner
13. Val av styrelse för kommande verksamhetsår
a. Val av ordförande för ett år
b. Val av 4 styrelseledamöter för två år
c. Ev. fyllnadsval av ledamöter för ett år
d. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
14. Val av revisorer för kommande verksamhetsår
a. Val av en revisor för två år
b. Val av två revisorssuppleanter för ett år
15. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
a. Val av tre valberedningsledamöter för två år
b. Val av två valberedningsledamöter för ett år, varav minst en person är en avgående
styrelseledamot
c. Val av sammankallande för valberedningen för kommande verksamhetsår
16. Fastställande av handlingsplan för innevarande verksamhetsår
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om
detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
§12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje betalande medlem en röst och kan endast utövas av anmäld representant.
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§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som mötesordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot
av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet inte heller vid val av revisor. Mötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem så som styrelse.
§15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid avsägelse av
medlemskap.
§16 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur föreningen, som trots anmaning inte erlagt
medlemsavgift, eller som på något sätt skadat föreningen. Uteslutning sker omedelbart, i och med
beslutets delgivning.
§17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter
sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.
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