Martinskolans stadgar
§ 1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Stiftelsen Martinskolan, Söders Waldorfskola. Stiftelsen har sitt säte i
Stockholm.
§ 2 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet - inkluderande förskola - efter de riktlinjer
som Rudolf Steiner angav för Waldorfpedagogiken. Stiftelsen vill även eftersträva att de
elever som av olika anledningar har svårighet att följa den vanliga undervisningen kan
beredas särskild hjälp. För dessa elevers behov bör lärare med goda insikter i Rudolf Steiners
läkepedagogik tillhöra kollegiet. En förutsättning för elevs upptagande i skolan skall vara att
föräldrarna önskar waldorfpedagogik.
§ 3 Stiftelsens organ
Stiftelsens organ är Martinmötet (stiftelsens årsmöte), Stiftelserådet (stiftelsens styrelse) och
kollegiet.
§ 4 Martinmötet
Martinmötet är stiftelsens stämma och organ för att utse stiftelsens styrelse. Vid Martinmötet
har alla stiftelsens medarbetare och vårdnadshavare till i stiftelsens verksamhet inskrivna barn
närvaro-, yttrande-, och beslutsrätt. Andra personer som stöder skolans verksamhet, såsom
köföräldrar eller inbjudna gäster, har närvaro- och yttranderätt.
Martinmötet hålls varje år före november månads utgång och kallelse skall sändas ut senast
två veckor före mötet. Revisor har att till Martinmötet avge skriftlig berättelse över
granskning av Styrelsens medelsförvaltning, redovisning och förvaltningsberättelse.
Martinmötet utser ledamöter och suppleanter till styrelsen. Vårdnadshavare eller medarbetare
kan lämna fullmakt till ett ombud som då kan företräda fullmaktslämnaren på Martinmötet.
Varje ombud får maximalt företräda tre fullmakter.
Vårdnadshavare med rösträtt väljer föräldrarepresentanter till valberedningen. Medarbetarna
väljer medarbetarrepresentanterna till valberedningen. Valberedningen ska till Martinmötet
nominera ledamöter och suppleanter till stiftelsens styrelse. Valberedningen ska arbeta enligt
en av stiftelsens styrelse fastställd arbetsordning.

§ 5 Stiftelsen styrelse
Stiftelsens styrelse består av lägst sex och högst åtta ledamöter med lägst två och högst fyra
suppleanter. Ledamöterna bör ha god kännedom om waldorfpedagogiken, skollagen och
skolans arbetsformer. Styrelsen utser revisor för stiftelsens verksamhet. Till ledamot i
stiftelsens styrelse kan utses personer med intresse för stiftelsens verksamhet och ändamål
samt personer med kompetens som lämpar sig för stiftelsens verksamhet. Mandattiden är tre
år, med överlappande mandatperioder. Ledamöterna kan väljas om. Suppleanterna väljs på ett
år. Suppleanter kan väljas om. Om ordinarie styrelseledamot avgår innan mandattidens slut
kan suppleant träda i dess ställe för att fullgöra mandattiden.
Styrelsen antar arbetsordning för verksamheten, och beslutar i och ansvarar för frågor som rör
ekonomi, administration och förvaltning samt representerar stiftelsen vid avtal med tredje
man och gentemot myndigheter i den mån handläggningen av och ansvaret för dessa frågor
inte enligt skollagen åligger förskolechef eller rektor.
§ 6 Kollegiet
Förskolechef och rektor har ansvaret för förverkligandet av stiftelsens pedagogiska ändamål.
Kollegiet, som utgörs av alla medarbetare, skall bereda alla frågor som förskolechef och
rektor förelägger kollegiet. Förskolechef och rektor äger delegera vissa frågor som inte enligt
skollagen åligger rektor eller förskolechef, till kollegiet. Tillsvidareanställda medarbetare har
rösträtt vid kollegiets möten. Kollegiet väljer bland sig medarbetarrepresentanter och
eventuella medarbetarsuppleanter till Stiftelserådet.
§ 7 Styrelsens arbetsformer
Stiftelserådet (Stiftelsen Martinskolans styrelse) väljer en ordförande och kan även välja en
vice ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls vid behov. Stiftelserådet
skall också sammankallas när enskild styrelseledamot så begär. Vid Stiftelserådets
sammanträden skall enighet eftersträvas vid fattande av beslut, varvid minst 4 ledamöter skall
vara närvarande. Om enighet inte kan uppnås och beslut måste fattas, fordras 3/4 majoritet
och likalydande beslut vid två på varandra följande sammanträden med minst en vecka
emellan. Protokoll skall föras över styrelsens beslut. Stiftelsens firma tecknas på sätt som
styrelsen fastställer, dock av minst två i förening.
§ 8 Styrelsens mandat
Stiftelsen företräds av styrelsen i sin helhet, dock av minst två i förening. Styrelseledamot får
inte handlägga frågor som rör avtal mellan denne eller närstående och stiftelsen. Stiftelserådet
äger besluta om skäligt arvode till styrelseledamöterna. Stiftelserådet får inte lämna
penninglån till eller ställa säkerhet till förmån för styrelseledamöter eller andra i stiftelselagen
angivna personer. Om styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för
stiftelsen då denne fullgör sitt uppdrag skall han/hon ersätta skadan

§ 9 Stiftelsens redovisning
Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1/7 t o m 30/6 nästa år.
Stiftelserådet svarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt stiftelselagen.
Årsredovisning, innefattande resultat- och balansräkningar samt förvaltningsberättelse skall
upprättas. Stiftelsens redovisning granskas av en av årsmötet utsedd kvalificerad revisor.
Stiftelserådet skall ge revisorn tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som denne
finner behövligt, samt lämna de upplysningar och hjälp som revisorn begär. Årsredovisningen
lämnas till stiftelsens revisor senast två månader efter räkenskapsårets
utgång. Revisorn skall senast tre månader efter räkenskapsårets utgång avge
revisionsberättelse avseende sin granskning. Ansvarsfrihet för Stiftelserådet anses föreligga
om vid revisionen ingen anmärkning gjorts mot styrelsens förvaltning eller om framställd
anmärkning har förklarats återtagen.
§ 10 Stiftelsens upphörande
Om stiftelsens verksamhet skulle upphöra, skall dess tillgångar överlåtas, enligt stiftelserådets
beslut, på annan institution eller skola, som bedriver pedagogisk verksamhet efter Rudolf
Steiners riktlinjer
§ 11 Stadgeändring
Dessa stadgar må ändras genom beslut av stiftelsens företrädare på två på varandra följande
sammanträden med minst en månads mellanrum, dock att vad som föreskrivits §§ 2, 10 och
11 ej får ändras.

