
PROPOSITION FRÅN STYRELSEN  
 

STADGEÄNDRINGAR 

Efter en genomgång av föreningens stadgar föreslår styrelsen ändringar av stadgarna enligt 

nedanstående punkter. (Ändringar i fet stil.) 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Att stämman antar ändringar av stadgarna enligt 

styrelsens förslag. 

 
7. Hedersmedlem 
Till hedersmedlem kan utses person som gjort synnerligt förtjänstfulla insatser inom 
föreningen eller på annat motsvarande sätt främjat dess ändamål. Person som föreslås som 
hedersmedlem ska varit medlem i minst 10 år. Hedersmedlem utses av årsmöte efter 
förslag från styrelsen.  
 
10. Styrelse 
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av lägst sju och högst nio 
ledamöter. Ledamöter utses av föreningens årsmöte för en tid av två år. Mandattiden skall 
bestämmas på så sätt att val årligen sker av halva antalet styrelseledamöter. 
 
11. Val av ordförande, sekreterare och kassör 
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Sekreterare och kassör utses av styrelsen. 
 
12. Styrelsens beslutsförhet 
Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den 
mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet 
dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Vid personval skall 
lottning ske för det fall lika röstetal uppnås. 
 
20. Årsmöte 
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom/henne av den som 
styrelsen utsett. Kallelse till årsmöte sker genom skriftligt meddelande till varje medlem, via 
medlemstidning, mail eller brev. Kallelse skall ske minst en månad före ordinarie årsmöte 
och minst en vecka före extra möte. 
Då kallelsen utgår skall styrelsen underrätta revisorerna därom. 
 
21. Ärenden på ordinarie årsmöte 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande för mötet 
2. fastställande av röstlängd 
3. anmälan om styrelsens val av protokollförare vid mötet 
4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning 
6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 



7. revisorernas berättelse 
8. fråga om fastställande av balansräkning 
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
11. bestämmande av ersättning till ledamöter i styrelsen, utskott och valberedning samt till 
revisorerna 
12. val av styrelseledamöter  
13. val av styrelseordförande 
14. val av revisorer jämte suppleanter 
15. val av ledamöter i valberedningen 
16. fråga om att bevilja ansvarsfrihet till SWFs representanter i SPAF 
17. fastställande av årsavgift 
18. ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till mötet 
19. övriga ärenden 
22. överskott 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Att stämman antar ändringar av stadgarna enligt 

styrelsens förslag. 
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