Stadgar för den ideella föreningen Ifous
Antagna 2021-03-02

§ 1 NAMN OCH SÄTE
§ 1 Ifous är en momspliktig ideell förening med säte i Stockholm. Ifous står för Innovation,
forskning och utveckling i skola och förskola.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen är ett fristående forskningsinstitut och en nationell strategisk resurs i arbetet för
att stärka förskolors, skolors, vuxenutbildningsanordnare och skolhuvudmäns möjligheter att
bedriva utbildning grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ambitionen är att bidra
till utvecklingen av den svenska skolväsende genom att stimulera praktiknära forskning och
konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet och i
utvecklingen av vetenskapen och den beprövade erfarenheten.
Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden. Föreningens ska också vara oberoende i
förhållande till de intressen som enskilda medlemmar företräder. Det arbete som föreningen
bedriver ska utgå från skolväsendets uppdrag, särskilt avseende att utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
En huvuduppgift för föreningen ska vara att förse medlemmar och andra intressenter med
regelbunden forskningsbevakning. Föreningen ska även samordna forsknings- och
utvecklingsinsatser (FoU) tillsammans med medlemmarnas huvudmän där olika
yrkeskategorier inom förskola, skola och vuxenutbildning arbetar tillsammans med forskare i
verksamhetsnära frågor. Särskilt fokus läggs på sådana utvecklingsområden som innebär
stora utmaningar och som har stor betydelse för barn och elevers lärande.
Vägledande för föreningens FoU-insatser är att de ska
•

bygga på skolhuvudmännens behov

•

genomföras i samverkan med lärare, skolledare och forskare

•

stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och
utifrån beprövad erfarenhet.

§ 3 FÖRENINGENS ORGAN
Föreningens organ är:
•

föreningsstämma,

•

valberedning

•

styrelse

•

VD

•

revisor.

Styrelsen kan också i enlighet med dessa stadgar besluta om inrättande av
•

partnerskapsråd

•

intressentråd

•

vetenskapligt råd

vilka dock ej utgör föreningsorgan.
§ 4 MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
Föreningens medlemmar utgörs av Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas
riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

Medlemskap upphör
(i)
efter skriftlig begäran av medlem och upphör i sådant fall vid utgången av tredje
kalendermånaden efter den ordinarie föreningsstämma som närmast följer
begäran om medlemskaps upphörande, eller,
(ii)
om medlem i väsentligt hänseende bryter mot föreningens stadgar, mot av
föreningen eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör
betalningsskyldighet mot föreningen eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att
föreningen riskerar att skadas eller föreningens ändamål och intressen
motarbetas. Beslut om medlemskaps upphörande enligt denna punkt (ii) fattas av
ordinarie föreningsstämma och är giltigt om det biträds av tre femtedelar (3/5) av
på stämman företrädda röster.

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Föreningen ska föra räkenskaper
i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).
§ 6 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje
räkenskapsår. För behandling av visst ärende ska extra föreningsstämma hållas när styrelsen
finner det behövligt eller när det skriftligen och med angivande av ärende begärs av medlem.
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Skriftlig kallelse ska sändas ut till medlemmarna
tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie respektive en vecka före
extra stämma. Kallelsen ska ange de ärenden som ska behandlas på stämman. En medlem
har rätt att få ett ärende behandlat på föreningsstämma om medlemmen begär det skriftligen
hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Styrelsen får kalla en särskild sakkunnig eller andra personer med särskild kompetens att
närvara vid stämma för att lämna upplysningar. Den som kallats till stämma får, om
stämman beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten och har inte rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

val av ordförande vid stämman,

2.

val av minst en justeringsperson,

3.

fastställande av röstlängd,

4.

fråga om stämman utlysts i behörig ordning,

5.

styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och
förvaltningsberättelse,

6.

revisionsberättelse,

7.

fastställande av resultat- och balansräkning,

8.

disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

9.

fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

10. fastställande av medlemsavgift för det kommande kalenderåret,
11.

fastställande av partnerskapsavgift för det kommande kalenderåret,

12. fastställande av arvode till styrelse och revisor,
13. val av valberedning,
14. val av styrelseledamöter,
15.

val av styrelsens ordförande och vice ordförande,

16. val av en revisor och en revisorssuppleant,
17.

behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av
medlem.

Vid extra föreningsstämma ska §§ 1 - 4 behandlas liksom de ärenden som upptagits i
kallelsen till sådan stämma.
Vid föreningsstämman har Sveriges Kommuner och Regioner tre röster, Friskolornas
riksförbund en röst och Idéburna skolors riksförbund en röst. I ärenden som inte avser val
utgörs föreningsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna. Vid lika röstetal har föreningsstämmans ordförande utslagsröst. Vid val anses den
vald som har fått de flesta rösterna. Omröstning sker öppet.
I fråga om jäv vid föreningsstämma tillämpas vad som föreskrivs i lag för föreningsstämma i
ekonomiska föreningar.
Protokoll ska upprättas vid föreningsstämma och tillställas medlemmarna senast två veckor
efter stämma. Protokollet ska justeras av stämmans ordförande och minst en justeringsman
som stämman utsett.
§ 7 VALBEREDNING
Föreningen ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter av vilka två ledamöter ska
representera Sveriges Kommuner och Regioner, en ledamot Friskolornas riksförbund och en
ledamot Idéburna skolors riksförbund. Till ordförande i valberedningen väljs en av de två
ledamöter som representerar Sveriges Kommuner och Regioner. Valberedningen ska till
föreningsstämman lägga fram förslag gällande:
•

stämmoordförande

•

styrelseledamöter som ska väljas av föreningsstämman

•

styrelseordförande

•

revisor

•

styrelse- och revisorsarvoden

•

valberedning.

§ 8 FÖRENINGENS STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Styrelsen handhar förvaltningen av föreningens verksamhet och övriga angelägenheter och är
ansvarig för verksamhetens inriktning och ekonomi. Styrelsen ska fastställa årlig
verksamhetsplan och budget. Styrelsen svarar för beredning av de ärenden som ska
förekomma på föreningsstämma. Föreningens medlemmar ska tillsammans ansvara för att

styrelsens sammansättning omfattar relevant kompetens inom skolledning och
forskningsverksamhet.
Föreningens styrelse ska bestå av åtta ledamöter av vilka två ledamöter av utses av Sveriges
Kommuner och Regioner, två ledamöter av Friskolornas riksförbund och en ledamot av
Idéburna skolors riksförbund. Medlem ska senast fyra veckor före ordinarie
föreningsstämma meddela styrelsen om namn på ledamot som medlem utsett för kommande
mandattid Övriga tre ledamöter väljs av föreningsstämman. Ledamot får väljas för en
mandattid längst intill slutet av ordinarie föreningsstämma andra året efter val av ledamot
har skett. Ledamot får omväljas.

Till ordförande ska styrelsen välja en av de ledamöter som utsetts av Sveriges Kommuner och
Regioner. Styrelsen äger inom sig välja vice ordförande.
Styrelsen får för beredning av särskilda ärenden tillsätta utskott.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet ledamöter, inklusive ordföranden
eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått
mer än hälften av de närvarande ledamöternas röster eller, vid lika röstetal, den mening som
mötets ordförande biträder. Omröstning sker öppet.
Vid styrelsens möten ska protokoll föras. Ledamot har rätt att få avvikande mening
antecknad i protokollet. Protokoll ska upprättas och justeras av ordföranden och minst en
ytterligare ledamot senast tre veckor efter styrelsemöte.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år och i övrigt när ordföranden finner att
det behövs eller om minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelse till styrelsemöte med
föredragningslista ska sändas ut till ledamöterna senast en vecka innan mötet.
Styrelsen får utse en verkställande direktör att handha det löpande och operativa arbetet.
Den som inte är styrelseledamot men ändå kallats till styrelsens sammanträde får, om
styrelsen beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten och har inte rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
I fråga om jäv för styrelseledamot respektive verkställande direktör tillämpas vad som
föreskrivs i lag för i ekonomiska föreningar.

§ 9 FIRMATECKNING OCH DELEGATION
Styrelsen eller de styrelsen därtill utser tecknar föreningens firma.
Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Styrelsen får i arbetsordning eller särskilda beslut lämna över till styrelseledamot eller
verkställande direktören att avgöra ärenden.
§ 10 PARTNERSKAPSRÅD
Styrelsen äger besluta om inrättande av ett partnerskapsråd, ett sådant råds uppdrag och
villkoren för deltagande i sådant råd.
§ 11 INTRESSENTRÅD
Styrelsen äger besluta om inrättande av ett intressentråd, ett sådant råds uppdrag och
villkoren för deltagande i sådant råd.
§ 12 VETENSKAPLIGT RÅD
Styrelsen äger besluta om inrättande av ett vetenskapligt råd, ett sådant råds uppdrag och
villkoren för deltagande i sådant råd.
§ 13 KANSLI
Föreningen ska ha ett kansli under ledning av den verkställande direktören. Kansliet ska
arbeta med de uppgifter som finns intagna i § 2.
§ 14 REVISORER
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreningens angelägenheter och
räkenskaper ska granskas årligen av föreningens revisor. Revisor och revisorssuppleant väljs
vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie
föreningsstämma.
Revisorn ska för varje räkenskapsår lämna revisionsberättelse till föreningsstämman.
Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.
§ 15 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av eller tillägg till stadgarna är giltigt om det biträds av minst tre femtedelar av på
stämman företrädda röster vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett
ska vara en ordinarie föreningsstämma och kallelse till den andra föreningsstämman utsänds

först efter den första föreningsstämmans avslutande, dock att om samtliga medlemmar vid
en föreningsstämma biträder ett beslut om ändring av stadgarna är beslutet giltigt oaktat vad
ovan sagts.
§ 16 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Föreningen får genom beslut av föreningsstämman upplösas om den inte längre behövs för
sitt ändamål eller om den inte har möjlighet att fortsätta verksamheten.
Beslut om upplösning kan fattas om förslag därom av minst tre femtedelar (3/5) av på
stämman företrädda röster vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst ett är
en ordinarie föreningsstämma och kallelse till den andra föreningsstämman utsänds först
efter den första föreningsstämmans avslutande.
Beslut om upplösning ska innehålla föreskrifter om föreningens arkiv.
Vid beslut om upplösning ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulder
fördelas till medlemmarna i proportion till de kapitaltillskott de gjort till föreningen och
eljest enligt huvudtalet.
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