
Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. 
Styrelsen 

Extra föreningsstämma 26 maj 2020 

Dagordning 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
3. Justering av röstlängd. 
4. Val av justeringspersoner. 
5. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av ordförande för 

styrelsen, övriga ordinarie styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter. 
7. Val av adjungerade elever. 
8. Övriga frågor. 
9. Mötets avslutande. 

Kallelse 
Styrelsen för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. har beslutat kalla till extra föreningsstämma 
tisdagen 26 maj. Vid denna extra stämma ska val av styrelse ske. 

Stämman kommer att äga rum på Stockholms Estetiska Gymnasium tisdagen 26 maj 2020 klockan 
14.30. Vi uppmanar alla som vill närvara vid stämman och som inte skulle befinna sig på skolan vid 
den tidpunkten av någon annan orsak att delta på distans, via Zoom. Zoom-kod för stämman 
kommer att publiceras på Schoolsoft och skolans hemsida före mötet.  

Vi skulle vilja be alla medlemmar som har för avsikt att närvara att anmäla detta i förväg, på 
Schoolsoft eller med mejl till olof.landelius@estetiska.se för att vi ska kunna förbereda röstlängd och 
dimensionera tekniken. Det vore önskvärt att ha anmälan om närvaro senast måndagen 25 maj. Vi 
påminner också om att det är möjligt att lämna fullmakt till annan medlem att rösta å ens vägnar. 

Stämman har som enda punkt att ta ställning till valberedningens förslag till ny 
styrelsesammansättning. Detta förslag kommer att presenteras av valberedningen i god tid före 
stämman. 

Denna extra stämma skulle från början hållits i slutet av mars, men sköts upp på grund av 
coronapandemin. Styrelsen har nu beslutat att stämman ska hållas, men under sådana former att 
den är förenlig med myndigheters riktlinjer och rekommendationer. 

Styrelsen har enhälligt bestämt sig för att ställa sina platser till förfogande. Anledningarna härtill 
utvecklas i dagordningen, som bifogas. 

Bakgrund 
Alla nuvarande styrelseledamöter ställer sin plats till förfogande i samband med den extra stämman. 
Det innebär att valberedningen fått i uppdrag att hitta de kandidater som är bäst lämpade att 
fullgöra det viktiga styrelseuppdraget. Valberedningen har arbetat med att finna kandidater under 
våren och har ombetts att återuppta sina ansträngningar inför den extra stämman. 
  
Bakgrunden till styrelsens beslut om ett extra styrelseval är tvåfaldig. 
  



För det första måste styrelsen uppfylla de formella krav som ställs på den. Sedan drygt ett år ställer 
Skolinspektionen strängare krav på skolors huvudmän. STEG har haft svårt att leva upp till dessa 
krav, och därför har styrelsen arbetat under hösten och vintern med att ändra föreningens stadgar. I 
slutet av januari togs sista steget i detta stadgeändringsarbete, när föreningsstämman för andra 
gången röstade för styrelsens förslag till nya stadgar. Nu kan en styrelse väljas som bättre stämmer 
överens med Skolinspektionens krav och föreningens nya stadgar. 

För det andra är STEG inne i en period då styrelsen behöver såväl kompetens som förtroende att 
bedriva huvudmannaarbete som gör att skolan kan sikta mot nästa jubileum. Styrelsen måste med 
större kraft kunna ägna sig åt sådant som skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, långsiktiga 
strategier och utformandet av bärkraftiga ekonomiska omständigheter. Då behöver den också veta 
att medlemmarna står bakom den, och därför passar det extra bra att söka deras förtroende nu. 

Just som styrelsen stod i begrepp att kalla till extra stämma i slutet av mars slog coronapandemin till, 
och myndigheterna begränsade möjligheten att hålla gymnasieskolor öppna och att samla större 
grupper. Att styrelsen nu ändå bestämt sig för att utlysa extra stämma beror på att de 
bakomliggande orsakerna i och för sig fortfarande gäller, men därtill kommer att Bolagsverket 
påpekat att den nuvarande styrelsesammansättningen avviker från de föreskrifter som finns i 
föreningens nya stadgar. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en stämma som huvudsakligen 
är elektronisk.


