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Förslag till stadgeändringar oktober 2019 

Bakgrund 
I ett beslut om STEG:s ansökan om att få starta bild- och formgivningsutbildning har 
Skolinspektionen gjort klart att STEG:s styrelse i sin nuvarande form inte lever upp till de krav som 
myndigheten och författningarna ställer på skolhuvudmän. Styrelsen har med anledning härav inom 
sig utsett ett utskott som fått till uppgift att se över föreningens stadgar och föreslå stadgeändringar 
som bringar stadgarna i samklang med gällande föreskrifter.  

Stadgeutskottet har haft som ledande princip att i möjligaste mån ta bort de begränsningar som 
hittills reglerat styrelsens utformning. Syftet med denna princip är att tillåta större flexibilitet än 
hittills vid val av styrelseledamöter, för att önskvärda kompetenser och erfarenheter i större 
utsträckning än tidigare ska kunna tillföras styrelsen. Samtidigt har utskottet velat, så långt möjligt, 
bevara traditionen av elevinflytande i styrelsen; det faktum att möjligheten att adjungera elever till 
styrelsen kvarstår är ett uttryck för den viljan. 

Förslag till stadgeändringar 
§9. Styrelseledamöters och suppleanters antal och mandattid 
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Antalet ordinarie ledamöter skall uppgå till lägst 3 och högst 7. 
Stämman utser ordförande och övriga ordinarie ledamöter. Den utser också lägst 0 och högst 7 
styrelsesuppleanter och avgör samtidigt i vilken ordning dessa skall inträda. 

Styrelseledamöter och suppleanter utses för en period om två år, men med växelvis avgång, så att 
hälften, eller närmast hälften, utses vid varje ordinarie stämma. Vid ordinarie styrelseledamots 
förtida avgång kan fyllnadsval ske, så att en ny ledamot utses av föreningsstämman för återstoden av 
mandattiden.  

Vid behov får extra stämma förrätta val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter samt 
styrelseordförande för att säkerställa att styrelsen kan bedriva sitt arbete i enlighet med gällande 
författningar och dessa stadgar. Mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter som valts av 
extra stämma skall vara fram till nästa ordinarie föreningsstämma eller den ordinarie 
föreningsstämman därpå, på så vis att principen om växelvis avgång för hälften eller närmast hälften 
av styrelseledamöterna vid de ordinarie stämmorna upprätthålls. Mandattiden för 
styrelseordförande som valts av extra stämma skall vara fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Anmärkning: Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar föreskriver att lägsta och 
högsta antal styrelseledamöter ska anges i stadgarna (3 kap. 1 §) men att styrelsen ska ha 
minst tre ledamöter (7 kap. 1 §). Styrelseledamöter ska vara medlemmar i föreningen om 
inte stadgarna tillåter annat (7 kap. 7 §); för STEG:s del får man väl tänka sig att stadgarna 
enligt föreliggande förslag underförstår att även icke-medlemmar att vara styrelseledamöter 
när de hittills gällande stadgarnas formulering om att bara medlem (eller representant för 
en organisation som föreningen varaktigt samarbetar med) kan vara styrelseledamot stryks. 
Underårig kan inte vara styrelseledamot (7 kap. 10 §). Mandattiden ska anges i stadgarna 
och får ej omfatta mer än fyra räkenskapsår (7 kap. 12 §). Styrelsen väljs av 
föreningsstämman, om inte stadgarna bestämmer att en eller flera styrelseledamöter ska 
utses på annat sätt (7 kap. 6 §); det står inte explicit att det är ordinarie stämma som ensam 
kan förrätta val av styrelse. 



§11. Adjungerade elever 
Föreningsstämman kan utse ett antal medlemmar av kategori 1 att under ett år adjungeras till alla 
styrelsemöten. Dessa medlemmar behöver ej ha fyllt 18 år. Styrelsen kan dock, om en majoritet av 
närvarande ledamöter är överens om saken, besluta att inte adjungera sådana medlemmar till ett 
visst möte eller till viss del av ett möte med hänsyn till känsliga ärenden. 

§14. Valberedning 
Ordinarie föreningsstämma skall utse valberedning bestående av 2—5 medlemmar, som har att 
förbereda valen till påföljande ordinarie stämma eller, vid behov, val som sker vid extra stämma i 
enlighet med §9 i dessa stadgar. Valberedningen skall ha en sammankallande, som kan utses av 
stämman eller, om så inte skett, av valberedningen själv. 

§21. Upplösning 
Föreningen kan upplösas antingen 

• genom enhälligt beslut vid en föreningsstämma där alla medlemmar är närvarande, eller  

• genom beslut med två tredjedels majoritet av de röstande vid två på varandra följande stämmor 
med minst fyra veckors mellanrum. 

När föreningen upplöses skall i första hand dess skulder till utomstående regleras. I andra hand 
återbetalas förlagsinsatser och i tredje hand medlemsinsatser. Eventuella återstående tillgångar 
fördelas jämnt mellan medlemmarna. 

Anmärkning: Ändringen av §21 föreslås för att harmonisera paragrafen med andra 
tidsangivelser i stadgarna (”fyra veckors mellanrum” mellan stämmor istället för ”en 
månads”). 



Jämförelse mellan nu gällande stadgar och förslag till stadgeändringar 

Understrukna formuleringar betecknar förslag till ändrade eller nya formuleringar.  
Genomstrukna formuleringar föreslås tas bort. 

Stadgar efter 28 maj 2019 Förslag till stadgar oktober 2019

§9. Styrelseledamöters och suppleanters 
antal, fördelning och mandattid 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Antalet 
ordinarie ledamöter skall uppgå till lägst 7 och 
högst 9. Stämman utser ordförande och övriga 
ordinarie ledamöter. Den utser också lägst 0 och 
högst 9 styrelsesuppleanter och avgör samtidigt i 
vilken ordning dessa skall inträda. 
Styrelseledamot och suppleant måste vara 
antingen medlem i föreningen eller representant 
för en organisation som föreningen varaktigt 
samarbetar med. 

Majoriteten av ledamöter skall vara 
medlemmar av kategori 1. Antalet ledamöter 
som är anställda vid skolan eller representanter 
för andra organisationer skall dock understiga 
antalet elevledamöter med endast en. Om 
styrelsen har 9 ledamöter skall alltså 5 av dessa 
vara medlemmar av kategori 1. Ordföranden 
skall vara en av de medlemmar som är anställda 
vid skolan. 

Styrelseledamöter och suppleanter utses för en 
period om två år, men med växelvis avgång, så 
att hälften, eller närmast hälften, utses vid varje 
ordinarie stämma. Vid den konstituerande 
stämman utses dock hälften, eller närmast 
hälften, för tiden fram till nästa ordinarie 
stämma.

§9.Styrelseledamöters och suppleanters 
antal, valet av dem och deras mandattid 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Antalet 
ordinarie ledamöter skall uppgå till lägst 3 och 
högst 7. Stämman utser ordförande och övriga 
ordinarie ledamöter. Den utser också lägst 0 och 
högst 7 styrelsesuppleanter och avgör samtidigt i 
vilken ordning dessa skall inträda. 

Styrelseledamöter och suppleanter utses för en 
period om två år, men med växelvis avgång, så 
att hälften, eller närmast hälften, utses vid varje 
ordinarie stämma. Vid ordinarie 
styrelseledamots förtida avgång kan fyllnadsval 
ske, så att en ny ledamot utses av 
föreningsstämman för återstoden av 
mandattiden. 

Vid behov får extra stämma förrätta val av 
ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
samt styrelseordförande för att säkerställa att 
styrelsen kan bedriva sitt arbete i enlighet med 
gällande författningar och dessa stadgar. 
Mandattiden för styrelseledamöter och 
suppleanter som valts av extra stämma skall 
vara fram till nästa ordinarie föreningsstämma 
eller den ordinarie föreningsstämman därpå, på 
så vis att principen om växelvis avgång för 
hälften eller närmast hälften av 
styrelseledamöterna vid de ordinarie 
stämmorna upprätthålls. Mandattiden för 
styrelseordförande som valts av extra stämma 
skall vara fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma.



§11. Adjungerade elever 

Föreningsstämman kan vidare utse ett antal 
medlemmar av kategori 1 att under ett år 
adjungeras till alla styrelsemöten. Dessa 
medlemmar behöver ej ha fyllt 18 år. De får på 
detta sätt inblick i styrelsearbetet innan de har 
möjlighet att själva utses till ledamöter. 
Styrelsen kan dock, om en majoritet av 
närvarande ledamöter är överens om saken, 
besluta att inte adjungera sådana medlemmar 
till ett visst möte med hänsyn till känsliga 
ärenden.

§11. Adjungerade elever 

Föreningsstämman kan utse ett antal 
medlemmar av kategori 1 att under ett år 
adjungeras till alla styrelsemöten. Dessa 
medlemmar behöver ej ha fyllt 18 år. Styrelsen 
kan dock, om en majoritet av närvarande 
ledamöter är överens om saken, besluta att inte 
adjungera sådana medlemmar till ett visst möte 
eller till en viss del av ett möte med hänsyn till 
känsliga ärenden.

§14. Valberedning 

Ordinarie föreningsstämman skall utse 
valberedning bestående av fem personer, tre 
från medlemskategorin elever och två från 
medlemskategorin anställda, som har att 
förbereda valen till påföljande ordinarie 
stämma. Valberedningen skall ha en 
sammankallande, som kan utses av stämman 
eller, om så inte skett av valberedningen själv.

§14. Valberedning 

Ordinarie föreningsstämma skall utse 
valberedning bestående av 2—5 medlemmar, 
som har att förbereda valen till påföljande 
ordinarie stämma eller, vid behov, val som sker 
vid extra stämma i enlighet med §9 i dessa 
stadgar. Valberedningen skall ha en 
sammankallande, som kan utses av stämman 
eller, om så inte skett, av valberedningen själv.

§21. Upplösning 
Föreningen kan upplösas antingen 

• genom enhälligt beslut vid en 
föreningsstämma där alla medlemmar är 
närvarande, eller 

• genom beslut med två tredjedels majoritet av 
de röstande vid två på varandra följande 
stämmor med minst en månads mellanrum. 

När föreningen upplöses skall i första hand dess 
skulder till utomstående regleras. I andra hand 
återbetalas förlagsinsatser och i tredje hand 
medlemsinsatser. Eventuella återstående 
tillgångar fördelas jämnt mellan medlemmarna.

§21. Upplösning 
Föreningen kan upplösas antingen 

• genom enhälligt beslut vid en 
föreningsstämma där alla medlemmar är 
närvarande, eller 

• genom beslut med två tredjedels majoritet av 
de röstande vid två på varandra följande 
stämmor med minst fyra veckors mellanrum. 

När föreningen upplöses skall i första hand dess 
skulder till utomstående regleras. I andra hand 
återbetalas förlagsinsatser och i tredje hand 
medlemsinsatser. Eventuella återstående 
tillgångar fördelas jämnt mellan medlemmarna.


