Stadgar för Deltagarrådet vid Värnamo Folkhögskola
§1 Målsättning
mom. 1
Deltagarrådet har till uppgift att tillvarata alla deltagares intresse
mom. 2
Verksamheten skall sträva för att skapa en demokratisk, solidarisk, och jämlik skola
med respekt för alla människors lika värde.
mom. 3
Deltagarrådet har med sina intressefrågor rätt att genom verkställande organ
representera medlemmar och föra dess talan.
mom. 4
Deltagarrådet är fristående mot andra organisationer och sammanslutningar
§2 Huvudmoment
Deltagarrådet skall:

Tillvarata deltagarnas intresse

Verka för god gemenskap på skolan

Genom sina aktiviteter ge deltagarna möjlighet till avkoppling och nöje

Verka för deltagarrådets utveckling och suveränitet

Bedriva öppen verksamhet

Ge deltagarna insikt i den demokratiska beslutsgången
§3 Deltagarrådsrepresentanter
mom. 1
Deltagarrådsrepresentanternas uppgift är att vara en länk mellan deltagarrådet och
klassen
mom. 2
Varje klass utser två ledamöter, en ordinarie och en ersättare/suppleant. Dessa
skall vara valda innan höstterminens första möte. Ordförandes klass har två
representanter vid varje möte. Då utsedda ledamöter för BAS-klass ej kan närvara,
äger BAS-klass rätt att delta med en observatör. Observatör har ej yttranderätt eller
rösträtt.
mom. 3
Deltagarrådsrepresentanterna skall förmedla klassens åsikter till deltagarrådsmötet
i frågor som beslutats på klassråd.
mom. 4
Deltagarrådsrepresentanterna skall rapportera till klassen vad som står i protokoll
från deltagarrådsmöte.

§4 Deltagarrådsmöte
mom. 1
Deltagarrådsmöte är deltagarrådets högsta beslutande organ. Det är beslutande
endast om minst 50% av representanterna är närvarande.
mom. 2
Deltagarrådsmöte skall hållas minst en gång per månad, mer vid behov.
mom. 3
På mötet har varje klass en rösträtt
mom. 4
Varje enskild deltagare kan lämna skriftliga förslag till mötet. Dessa förslag ska
finnas med som bilagor till dagordningen.
mom. 5
På dagordningen skall finnas:

Mötets öppnande

Godkännande av dagordning

Val av Justerare

Föregående protokoll

Inkommen Post

(Deltagarhemsföreståndare)

(Rektor)

Nästa möte

Övriga frågor

Mötets avslutande
mom. 6
Protokoll från varje möte skall vara tillgängligt på skolans hemsida
mom.7
Beslutsformen vid röstning ska vara nedskriven vid varje beslut.
mom. 8
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§5 Deltagarrådets fasta poster
mom. 1
Deltagarrådets fasta poster

En ordförande, en vice ordförande

En sekreterare, en vice sekreterare

En kassör, en vice kassör

Studerandeskyddsombud
mom. 2
Ordförandes krav och skyldigheter

Skall ha gått på skolan i minst ett år eller tidigare ha erfarenhet av
styrelsearbete

Skall vara ordförande på deltagarrådets möten

Ordförande skall delegera uppgifter till de övriga i deltagarrådet

Skall ha det yttersta ansvaret för deltagarrådets verksamhet

Skall vara helt neutral

Skall kolla inkommen post till deltagarrådet

Vice ordförande har andra nyckeln till deltagarrådets brevlåda

Vice ordförande skall sammankalla till höstterminens första möte
mom.3
Sekreterarens krav och skyldigheter

Skall sköta protokollföringen på deltagarrådets möten

Skall ge ordförande ordinarie protokoll för arkivering

Skall skriva och sätta upp diverse anslag

Skall se till att alla representanter vet när det är möte

Skall se till att protokollen finns på skolans hemsida
mom. 4
Kassörens krav och skyldigheter

Skall ha kunskaper i att föra kassabok

Skall tillsammans med skolans ekonomiansvarige sköta deltagarrådets alla
in- och utbetalningar och deltagarrådets bokföring. Kassören har tillgång till
deltagarrådets alla konton tillsammans med ekonomiansvarige

Skall ha det yttersta ansvaret för att deltagarrådets ekonomi sköts på rätt sätt

Har ej rätt att neka någon enskild deltagare att titta på bokföringen
mom. 5
Studerandeskyddsombudets krav och skyldigheter

Skall tillsammans med huvudskyddsombudet arbeta för en säkrare skola

§6 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar skall fattas på två på varandra följande möten med
minst 14 dagars mellanrum. Vid första mötet krävs 2/3 majoritet, vid andra krävs
minst 50% majoritet.

§7 Tolkning
Vid tvist angående stadgars tolkning gäller ordförandes tolkning till dess att
deltagarrådsmötet beslutat annat
§8 Upplösning
mom. 1
För deltagarrådets upplösning fodras att två på varandra följande möten, med minst
14 dagars mellanrum, beslutar så
mom. 2
Vid upplösning går alla deltagarrådets pengar tillbaka till skolan
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