
Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 

§2.2 Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, 
kassör och en representant för varje kommitté i 
föreningen. Ordförande väljs på årsmöte för en 
tid av ett år. Halva antalet övriga styrelse- 
ledamöter väljs på årsmöte för en tid av två år. 
 
 
Styrelseledamot skall vara röstberättigad 
medlem i föreningen. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
Styrelsen får kalla enskild medlem till 
adjungerad ledamot av styrelsen. 

§2.2 Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande och fyra övriga 
ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och 
män. Ordförande väljs på årsmöte för en tid 
av ett år och halva antalet övriga 
styrelseledamöter väljs på årsmöte för en tid 
av två år.  

Styrelseledamot skall vara röstberättigad 
medlem i föreningen.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande 
sekreterare och kassör.  
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan 
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte 
rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till 
befattning inom styrelsen. 
 

§2.3 Styrelsesuppleanter 
 
Suppleanter för styrelsemedlemmar som är 
kommittérepresentanter utses inom respektive 
kommitté. För övriga styrelsemedlemmar väljs 
på årsmöte två suppleanter. 
Avgår styrelseledamot under mandatperioden 
inträder suppleant, enligt fastställd turordning, 
i dennes ställe för tiden fram till och med nästa 
årsmöte. 

§2.3 Styrelsesuppleanter 
 
För styrelsemedlemmar väljs på årsmöte två 
suppleanter för en tid av ett år. Avgår 
styrelseledamot under mandatperioden 
inträder suppleant, enligt fastställd turordning, i 
dennes ställe för tiden fram till och med nästa 
årsmöte 
 

§3.2 Kommittéer 
 
För att planera och ansvara för viss del av 
föreningens verksamhet utses kommittéer. Om 
kommitté bildas vid annan tidpunkt än årsmöte 
skall detta stadfästas vid kommande årsmöte. 
Kommittéledamot skall vara röstberättigad 
medlem av föreningen. 
Årsmötet utser kommittéledamot att som 
kommittérepresentant vara styrelseledamot 
(§2.2). 

§3.2 Kommittéer 
 
För att planera och ansvara för viss del av 
föreningens verksamhet utses kommittéer. Om 
kommitté bildas vid annan tidpunkt än årsmöte 
ska detta stadfästas vid kommande 
årsmöte.  Kommittéledamot ska vara 
röstberättigad medlem av föreningen. 
Årsmötet utser kommittéledamot som ska vara 
sammankallande för resp. kommitté.  
 
Styrelsen ska i särskild instruktion eller på annat 
lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som kommittéerna har samt hur 
återrapportering till styrelsen ska ske. 
 

  



§4.2 Dagordning 
 
Dagordning för årsmöte skall offentliggöras 
för medlemmarna senast fyra dagar före 
mötet. 
Följande ärenden skall avhandlas 
 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Prövning av kallelseåtgärder 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av mötesordförande 
6. Val av mötessekreterare 
7. Val av två justeringsmän att jämte 
mötesordföranden justera protokollet 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Verksamhetsårets resultat- och 
balansräkning 
10. Revisionsberättelse 
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
12. Fastställande av verksamhetsplan, 
budget och medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår 
13. Val av styrelseordförande, sekreterare 
och kassör 
14. Val av kommittéernas 
styrelserepresentanter 
15. Val av två styrelsesuppleanter 
16. Val av två revisorer och två 
revisorsuppleanter 
17. Val av valberedning 
18. Val av ombud enl. §7 och val av övriga 
funktionärer 
19. Behandling av frågor och förslag som 
väckts av styrelsen, eller som lämnats till 
styrelsen senast tre veckor före mötet 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 

§4.2 Förslag till ärenden att behandlas av 
årsmötet (ny paragraf) 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att 
behandlas av årsmötet. Förslag från medlem 
(motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra 
veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet 
avge skriftligt yttrande över motionerna. 

 

§4.3 Ärenden vid årsmötet (tidigare §4.2) 
Dagordning för årsmöte skall offentliggöras för 
medlemmarna senast fyra dagar före mötet. 
Följande ärenden skall avhandlas 
 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av mötesordförande (5) 
4. Val av mötessekreterare (6) 
5. Val av två justeringsmän att jämte 
mötesordföranden justera protokollet (7) 
6. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet 
på rätt sätt och inom rätt tid (3) 
7. Fastställande av dagordning (4) 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Verksamhetsårets resultat- och balansräkning 
10. Revisionsberättelse 
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner. (19) 
13. Fastställande av verksamhetsplan samt 
behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår (12) 
14. Fastställande av medlemsavgifter för 
kommande verksamhetsår (12) 
15. Fastställande av kommittéer 
16. Val av (13) 

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år 
b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid 

av två år 
c) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 

ett år (15) 
d) Val av kommittéernas sammankallande 

(14) 
e) ombud till möten där föreningen har rätt 

att vara representerad genom ombud. (18) 
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
för en tid av ett år 
17. Val av ledamöter i valberedning av vilka en ska 
utses till ordförande. Minst en av ledamöterna 
väljs på två år. (17) 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

 


