
Motion om stadgeändringar 

Ändring av §10 
Gammal ordalydelse 
§ 10 Med föreningen hålls årsmöte i anslutning till verksamhetsårets slut. Styrelsen sammanträder 
minst tre gånger under arbetsåret. 

 

Ny ordalydelse 
§ 10 Med föreningen hålls årsmöte senast i mars månad.  

 

Kommentar: Verksamhetsårets slut är för otydligt. Krav på traditionella sammanträden kan 
anses förlegat. Detta lättar dock inte på kraven om dokumentation av beslut. 
 

Ändring av §19 
Gammal ordalydelse 
§ 19 Styrelsen utgörs av det antal ledamöter årsmötet bestämmer. Styrelsen ska totalt bestå av Antalet 
skall bestämmas till minst tre och högst sju och skall vara udda. För ledamöterna utses suppleanter till 
det antal årsmötet finner lämpligt. Antalet suppleanter skall vara minst två och högst fyra. Styrelsen 
konstituerar sig själv. Ordförande får dock utses av årsmötet. 

 
Ny ordalydelse 
§ 19 Styrelsen utgörs av ordförande, kassör, sekreterare och det antal ledamöter årsmötet bestämmer. 
Styrelsen ska totalt bestå av minst tre och högst sju personer och skall vara udda. Helst bör antalet 
bestämmas till fem. För ledamöterna utses suppleanter till det antal årsmötet finner lämpligt. Antalet 
suppleanter skall vara minst två och högst fyra.  

Ordförande roll är att leda styrelsen, sammankalla till möten, är tillsammans med kassören 
firmatecknare och har huvudansvaret för styrelsens arbete. 

Kassörens roll är att ha hand de övergripande ekonomiska uppgifterna, förvalta föreningens 
ekonomiska tillgångar. Kassören ska, tillsammans med ordförande, vara firmatecknare. 

Sekreterarens roll är att protokollföra möten och se till att de arkiveras på lämpligt sätt. Även beslut 
som tas via andra vägar än möten ska dokumenteras på motsvarande sätt. Sekreteraren är även 
samordnande för informationsflödet. 

 

Kommentar: Det nuvarande sättet att utse styrelse fungerar inte, utan behöver formaliseras 
bättre. Här förs krav på dokumentation och ansvarspost för dokumentation av beslut upp. 
 
Detta är ett formaliserat förslag på text till Ulf H's motion om styrelsens sammansättning. 
 



Ändring av § 25 
Gammal ordalydelse 
§ 25 Beslut om ändring eller upphävande av dessa stadgar fattas på årsmöte eller extramöte. För 
beslut om ändring eller upplösning av dessa stadgar fordras kvalificerad majoritet, beslut där minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna biträder beslutet. 

 

Ny ordalydelse 
§ 25 Beslut om ändring eller upphävande av dessa stadgar fattas på årsmöte eller extramöte. För 
beslut om ändring av dessa stadgar fordras kvalificerad majoritet, minst två tredjedelar av rösterna. 
För ändring av §1, §25 och §26 krävs kvalificerad majoritet vid två på varandra följande möten, där 
minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. 

 

Kommentar: Detta är en formulering av stadgarna som bättre formulerad utifrån de 
rekommendationer som finns på föreningsstadgar. 

Ändring av § 26 
Gammal ordalydelse 
§ 26 Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar till välgörande ändamål enligt årsmötets 
bestämmande. 

Ny ordalydelse 
§ 26 Upplösning av föreningen kan ske om en majoritet så önskar. Detta framförs i så fall på årsmötet 
och ett särskilt möte hålls då tidigast 2 månader efter årsmötet. Det krävs en kvalificerad majoritet, 
minst två tredjedelar, för att upplösa föreningen. 
Föreningens tillgångar tillfaller medlemmarna på det sätt som beslutas på upplösningsmötet. 

 

Kommentar: Detta är en formulering av stadgarna som
 bättre formulerad utifrån de 
rekommendationer som finns på föreningsstadgar. 
 
 
Torbjörn Lindquist
Revisor 
 
 
 


