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Bakgrund till organisationsförändringen och förslaget till nya stadgar för 

Hagabergs folkhögskola 

Vid EFS Mittsveriges årsmöte på Hagaberg den 23 april 2022 informerade distriktsstyrelsen 

om att den planerade omorganisationen av distriktet fortskrider. Denna omorganisation 

leder till att vårt nuvarande distrikt delas upp i tre delar: 

 Distriktsverksamheten flyttas från EFS Mittsverige (org.nr 802007-3477) till

regionen EFS Mittsverige som är en integrerad del av EFS riks (org.nr 802000-8184).

Verksamheten inom regionen EFS Mittsverige kommer att ledas av ett regionalt

utskott som utses av EFS riksstyrelse baserat på förslag från den regionala

mötesplatsen (motsvarande nuvarande distriktsårsmöte).

 EFS Mittsveriges fastigheter flyttas till en egen nybildad fastighetsförening.

Distriktsstyrelsen kommer att återkomma under hösten 2022 med information om

hur arbetet fortskrider med bildandet av fastighetsföreningen.

 När både verksamheter och fastigheter har flyttats ut från nuvarande

distriktsföreningen EFS Mittsverige återstår enbart skolverksamheten på Hagabergs

folkhögskola. Därför innehåller stadgepropositionen även en namnändring på

föreningen till Hagabergs folkhögskoleförening.

I samband med att dessa organisationsförändringar genomförs påverkas nuvarande stadgar 

för EFS Mittsverige. De måste revideras för att fungera för den förening som kommer att 

ansvara för Hagabergs folkhögskola.  

Distriktsstyrelsen tillsatte under 2020 en arbetsgrupp som har hanterat frågor kring de 

förändringar som sker för Hagabergs folkhögskola. Denna grupp har också tagit fram ett 

förslag till reviderade stadgar. Ett utkast till nya stadgar har sänts ut på remiss till alla 

missionsföreningar i distriktet och utifrån inkomna remissvar finns nu ett slutgiltigt förslag 

till nya stadgar. Det är detta förslag som nu läggs fram för omröstning på det extra 

distriktsmötet den 23 november 2022. 

Under förutsättning att ombuden på distriktsmötet tillstyrker förslaget kommer den andra, 

bekräftande omröstningen om nya stadgar att ske på EFS Mittsveriges årsmöte den 22 april 

2023. Därefter ska de nya stadgarna även godkännas av EFS riksstyrelse innan de träder i 

kraft.  



Detta förslag till nya stadgar kommer att framläggas för ett första beslut på EFS 
Mittsveriges extra distriktsmöte under hösten 2022 och därefter fastställas på 
ordinarie årsmöte 2023. På årsmötet 2023 byter föreningen namn från EFS 
Mittsverige till Hagabergs folkhögskoleförening. 
 

============================================= 
 

STADGAR FÖR HAGABERGS 

FOLKHÖGSKOLEFÖRENING       
 
Antagna vid föreningens extra distriktsmöte möte 2022-xx-yy och fastställdes vid årsmöte 
2023-xx-yy. 
 

§1 Syfte och ändamål 
Hagabergs Folkhögskola är en ideell förening (org.nr 802007-3477) som har till syfte att på 
den evangelisk-lutherska bekännelsens grund och med anslutning till EFS och dess 
missionsföreningar i Mittsverige och till Svenska kyrkan bedriva folkhögskoleverksamhet i 
enlighet med statens förordning om statsbidrag till folkbildningen samt Folkbildningsrådets 
bestämmelser och kriterier för tilldelning av statsbidrag. 
 

§2 Mål och inriktning för verksamheten  
Mål och inriktning för folkhögskoleföreningens verksamhet för den kommande 5-
årsperioden tas fram av skolstyrelsen och fastställes av föreningens årsmöte. Underlag 
formuleras i dialog mellan föreningens medlemmar, partners och folkhögskolans personal 
och ledning vid föreningsmötet kallat Framtidsforum (se §4). 
 

§3 Medlemskap, medlemsavgift och medlemsansvar samt partners 
Hagabergs Folkhögskoleförening är en sammanslutning av grupper av intressenter som delar 
föreningens grundsyn och som ansluter sig till att verka i enlighet med verksamhetens 
inriktning. Föreningsmedlemmar är EFS Riks med regionen EFS Mittsverige, enskilda 
missionsföreningar inom EFS och Johannelunds Teologiska Högskola samt föreningen 
Hagabergs Vänner. Enskilda personer såsom exempelvis tidigare studerande och anställda 
kan ej vinna medlemskap utan de representeras av föreningen Hagabergs Vänner. 
 
Ansökan om medlemskap och utträde beviljas av folkhögskoleföreningens styrelse. 
Medlemsavgiften beslutas av föreningens årsmöte. Föreningen tillämpar differentierade 
medlemsavgifter beroende på intressenternas storlek. Medlemmens ekonomiska ansvar 
inskränker sig till medlemsavgiften.  
 
Folkhögskoleföreningens styrelse äger rätt att i undantagsfall, när föreningens ekonomiska 
situation så påkallar, till föreningens medlemmar inkomma med begäran om ekonomiskt 
stöd.  
 
Medlemskap innebär att medlemmen värnar Hagabergs folkhögskolas syfte och ändamål och 
är villig att aktivt bidra till folkhögskolans fortbestånd och utveckling. 



Medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte kan uteslutas efter beslut av styrelsen. 
Som partner kan annan organisation med anknytning till Svenska Kyrkan eller 
samarbetsorganisation till Hagabergs Folkhögskola inträda. Ansökan om partnerskap och 
utträde beviljas av folkhögskoleföreningens styrelse. Partner betalar ej medlemsavgift. För 
partners deltagande i föreningen gäller samma förutsättningar som för medlem dock utan 
rösträtt vid föreningens årsmöten.  
 
Partner som uppenbart motarbetar föreningens syfte kan uteslutas efter beslut av styrelsen.   
 

§4 Föreningsmöten 
Folkhögskoleföreningen kallar under läsåret till tre föreningsmöten för föreningsmedlemmar 
och partners. 

- Framtidsforum (september/oktober) 
- Planeringsmöte för verksamhet och budget för kommande år (december/januari) 
- Årsmöte (mars/april) 
-  

Föreningsmedlemmar och partners deltar med ledamöter i enlighet med fördelning i §5. 
Ledamöter utses för en tvåårsperiod på det sätt varje medlem och partner i 
folkhögskoleföreningen själv beslutar. 
 
Framtidsforum och planeringsmötet är rådgivande. Årsmötet är beslutande.  
 

§5 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålles innan april månads 
utgång. Om exceptionella omständigheter råder äger styrelsen rätt att senarelägga 
tidpunkten för årsmötet.  
 
Kallelse delges medlemmarna och partners innan januari månads utgång. Handlingar och 
beslutsunderlag ska göras tillgängliga för föreningens medlemmar och partners senast tre 
veckor före mötet. Motioner kan inlämnas av medlem och ska vara föreningens styrelse 
tillhanda senast två månader före årsmötet. Komplettering av valberedningens förslag till 
styrelseledamöter kan inlämnas av föreningens medlemmar och partners senast 3 veckor 
innan årsmötet i enlighet med §7. 
 
Föreningsmedlem och partner har yttranderätt vid årsmötet. Rösträtt utövas av 
föreningsmedlem enligt följande fördelning av ledamöter: 
 

- EFS Riks har rätt att utse 3 ledamöter 
- EFS regionala utskott Mittsverige har rätt att utse 2 ledamöter 
- EFS-förening med upp till 100 medlemmar har rätt att utse 1 ledamot och EFS-

förening med fler än 100 medlemmar har rätt att utse 2 ledamöter 
- Johannelunds Teologiska Högskola har rätt att utse 1 ledamot 
- Föreningen Hagabergs Vänner har rätt att utse 2 ledamöter. 
-  

Varje partner har rätt att utse 1 ledamot. 
 
Vid årsmötet ska följande ärendelista förekomma: 

- Val av presidium 
- Fastställande av närvarolista och röstlängd 
- Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
- Revisorernas berättelse 
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkning 
- Propositioner och motioner 



- Godkännande av budget och verksamhetsplan för året 
- Rapport från Framtidsforum 
- Val av styrelsens ordförande 
- Beslut om antalet styrelseledamöter 
- Val av styrelseledamöter och suppleanter 
- Val av revisorer jämte suppleanter 
- Valberedning 
- Fastställande av medlemsavgifter 
- Information från skolledningen. 

 

§6 Styrelse 
Föreningens styrelse, som tillika är skolans styrelse, har sitt säte i Södertälje. Styrelsen, som 
består av ordförande, 6-8 ledamöter och 2 suppleanter, väljs vid föreningens årsmöte för en 
tid av två år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Ordinarie ledamöter väljs av årsmötet så att 
hälften avgår vid varje årsmöte. En majoritet av styrelsens ordinarie ledamöter ska 
representera och vara medlem i EFS. Styrelsen utser årligen vice ordförande bland sina 
ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutsför när minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid förfall av ordinarie ledamot 
inträder suppleant i dennes ställe.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ordinarie 
ledamöter så kräver. Kallelsen tillställs samtliga ledamöter. Styrelsen sammanträder minst 3 
gånger per termin förutom styrelsens konstituerande möte. Styrelsens sammanträden ska 
protokollföras. 
 

- Styrelsen utser rektor för folkhögskolan och äger rätt att tillsätta kommittéer och 
arbetsgrupper.  

- Styrelsen ansvarar för att styrelsens arbetsordning och rektors arbetsinstruktion 
upprättas och löpande uppdateras. 

- Styrelsen är ansvarig för driften av folkhögskolan och förvaltningen av dess tillgångar, 
att föra dess talan inför domstol och andra myndigheter samt att ha övergripande 
verksamhets- uppföljning. 

- Styrelsen äger rätt att uppta lån med föreningens tillgångar som säkerhet.  
- Styrelsen ska senast 6 veckor före årsmötet till föreningens revisorer överlämna 

räkenskaperna och övriga handlingar, som krävs för revisionen samt lämna en 
förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår.   

 

§7 Valberedning 
Valberedningen utses av årsmötet för ett år och består av 5 ledamöter varav 3 av dessa 
representerar EFS, 1 representerar föreningen Hagabergs Vänner och 1 representerar övriga. 
Ledamot i valberedningen ska vara anställd eller förtroendevald inom sitt respektive 
representantskap. Föreningens medlemmar och partners ska informeras om valberedningens 
förslag 5 veckor före årsmötet och därmed beredas möjlighet att komplettera 
valberedningens förslag med ytterligare kandidater intill 3 veckor före årsmötet. Förslag på 
kandidat som ej meddelas i enlighet med denna rutin är ej valbar. 
 

§8 Ledning och anställda 
Folkhögskolan Hagaberg leds av en rektor som ansvarar för planering, ledning och 
arbetsfördelning av all verksamhet på skolan. Rektors ansvar och uppgifter regleras av 
rektors befattningsbeskrivning och rektors arbetsinstruktion vilka uppdateras av styrelsen. 
Rektor ansvara för skolans organisationsplan. Vid ändring av skolans organisationsplan ska 
styrelsen informeras. 



 

§9 Ekonomi 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens firma tecknas av befattningshavare 
som utses vid styrelsens konstituerande möte. 
 
För föreningens ekonomiska förbindelser svara endast dess tillgångar. 
 

§10 Revisorer 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, av vilka 
minst en ska vara auktoriserad. För varje revisor utses en suppleant. Suppleant för 
auktoriserad revisor ska vara auktoriserad revisor.  
Revisorer och suppleanter väljs på årsmötet för en tid av ett år. 
Revisorerna ska lämna av dem undertecknad revisionsberättelse med särskilt uttalande 
angående ansvarsfrihet för styrelsen och rektor. Berättelsen ska lämnas till styrelsen senast 
fyra veckor innan årsmötet.  
 

§11 Stadgeändring 
Beslut om stadgeändring kan endast ske på två på varandra följande årsmöten och måste 
bifallas av minst 2/3-delars majoritet av de röstberättigade vid årsmötet. Förslag om 
stadgeändring ska inlämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsen yttrar 
sig över förslaget till stadgeändring. 
 
Paragraf 1 ’Syfte och ändamål’, paragraf 11 ’Stadgeändring’ och paragraf 12 ’Föreningens 
upplösning’ i dessa stadgar är immuna för varje ändringsförslag så länge EFS existerar i 
någon form. 
 

§12 Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens upplösning kan endast ske på två på varandra följande årsmöten och 
måste bifallas av minst 2/3-delars majoritet av de röstberättigade vid årsmötet. Vid 
upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar i första hand EFS Mittsverige eller 
motvararande region och i andra hand EFS Riks till ändamål som överensstämmer med 
paragraf 1 och 2 ovan.  
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