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Motion om justeringar av stadgarna 

Förslag till ändringar: 

§9 Hedersmedlem får utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från 

alla avgifter. 

§9a En hedersmedlem får av årsmötet utses till titeln ”Admiral”. Denna titel får endast 

innehas av en hedersmedlem i taget. 

§9b Hedersmedlemskap kan av återtas enligt samma förfarande som gäller i §5.  

Omröstning gällande §9 måste ske slutet. 

§10 Årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. 

§14 (Nya stycken 2 och 3) På årsmötet ska utses styrelse för föreningen. Styrelsen som utses 

av årsmötet ska bestå av minst fem och som mest nio ledamöter, varav minst tre och som 

mest fem ordinarie ledamöter och minst två och som mest fyra suppleanter. 

På årsmötet ska ur de ordinarie ledamöterna av årsmötet utses Ordförande, Kassör och 

Sekreterare. Årsmötet kan utse vice Ordförande att träda in i Ordförandens plats vid 

styrelsemöte. 

§18 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska, inom ramen för dessa 

stadgar, verka för föreningen och tillvarata föreningens intressen. 

Styrelsen ska ha minst tre protokollförda möten under verksamhetsåret.  

Med möten i andra stycket menas muntliga möten inkluderande, men inte exklusivt 

inskränkt till, sammanträden, telefonmöten och videosammanträden. Med möten menas i 

andra stycket inte skriftliga möten. 

§19 Styrelsens första styrelsemöte ska vara konstituerande och utse ansvariga för av årsmötet icke 

utsedda funktioner. 
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§20 Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant fram till nästa 

årsmöte som ordinarie ledamot. Ordningen för suppleants inträdande som ordinarie avgörs 

med val på styrelsemöte. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen har rätt att 

adjungera ny suppleant att ersätta den som inträtt som ordinarie ledamot. 

Har fler än hälften av de av årsmötet utsedda styrelseledamöterna avgått måste styrelsen kalla 

till ett nytt årsmöte. Kallelsen måste ske inom två veckor. 

Övriga yrkanden 

I övrigt yrkas bifall på den av Torbjörn Lindquists inlämnade motion om ändring av 

stadgarna förutom det som gäller §10 och §19 st 1. Förslagen till skrivning av §19, 2-4 st i 

Torbjörn Lindquists inlämnade motion föreslås ingå som st 4-6 under §14. 

Jag föreslår att motionens stadgeändringar beslutas i första hand som helhet, i andra hand 

paragraf för paragraf. 

Jag föreslår att förändringarna som beslutas görs så med omedelbar justering. 

Ricki Giorgi 

Not: Denna motion är inlämnad efter stadgarnas utfästa motionstid, men innan den i 

kallelsen utfästa motionstiden. 
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