Förslag till stadgeändringar
Behandlas på Årsmötet 2016-03-07
Förslaget innebär att styrelsens storlek minskas från 9 till 7 personer, följande ändringar
behöver då göras i stadgarna (§ 21 & § 25)
Borttagen lydelse markeras med svart text på röd botten.
Ny lydelse markeras med svart text på grön botten.
Föreslagna ändringar:

§ 21 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år.
b) Val på två år med växelvis avgång av minst fyra tre ledamöter i styrelsen.
c) En revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.
§ 25 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt åtta sex övriga ledamöter. Styrelsen skall i möjligaste mån
bestå av kvinnor och män
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som
behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

