Proposition om stadgeändring
Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ändras i delar av §15, §16 och §23.
Ändringen innebär under §15, §16 och §23 att föreningen ändrar tid för kallelse till årsmöte,
tid för inkomna motioner och tid för valberedningen att meddela sitt förslag samt
sammansättning av valberedningen.
Detta är en anpassning för att göra årsmötet mer tillgängligt för föreningens medlemmar och
förtydliga föreningens stadgar.
Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar:
- att bifalla styrelsens förslag om ändring av föreningens stadgar §15, §16 och §23 i enlighet
med föreslagen skrivning.

Stadgarnas nuvarande skrivning
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna och
kungöras på föreningens officiella kanaler. Vidare ska kallelse jämte förslag till
föredragningslista anslås på lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur
ÖIS, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga
av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa
handlingar finns tillgängliga.
Föreslagen ändring
15§ Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna
och kungöras på föreningens officiella kanaler. Vidare ska kallelse jämte förslag till
föredragningslista anslås på lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur
ÖIS, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga
av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa
handlingar finns tillgängliga.

Stadgarnas nuvarande skrivning
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
Föreslagen ändring
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Stadgarnas nuvarande skrivning
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter. Olika åldersgrupper och
båda könen bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder när ordförande eller
minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen ska före utgången av januari månad tillfråga dem vilkas mandattid får ut vid
mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemmarna sina förslag. I
kallelsen till årsmötet ska upplysas om var medlemmarna kan ta del av valberedningens
förslag. Valberedningens förslag ska också anges i den skriftliga information som tillställs
varje medlem i samband med informationsutskick inför årsmötet.
Föreslagen ändring
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter. Olika åldersgrupper och
kön bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva
antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen ska före utgången av januari månad tillfråga de vilkas mandattid går ut om de
vill kandidera till nästa mandatperiod.
Senast fyra veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemmarna sina förslag. I
kallelsen till årsmötet ska upplysas om var medlemmarna kan ta del av valberedningens
förslag. Valberedningens förslag ska också anges i den skriftliga information som tillställs
varje medlem i samband med informationsutskick inför årsmötet.

