
 

 

 

 

 

     

    Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna. Ett försök att förenkla, tydliggöra och anpassa            

 
     stadgarna efter verkligheten. Nya förslagen understrukna. 

 

§7 Ordinarie årsmöte 

 Medlemmarna kallas årligen till ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen beslutar. 

 Kallelse skall gå ut minst fyra veckor före årsmötet. 

 Årsmöten skall hållas varje år före maj månads utgång. 

 Varje medlem som betalat medlemsavgiften äger en röst. Denna rösträtt kan utövas genom fullmakt, 

 dock att varje närvarande får företräda högst en annan medlem. 

 Beslut fattas genom öppen röstning om årsmötet inte beslutar annat. Beslut fattas genom enkel 

majoritet. 

 Vid lika röstetal gäller den uppfattning som sittande ordförande företräder. 
 Vid val avgöres dock genom lottning. 

 

 Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp på dagordningen: 

     1    Årsmötets öppnas 

      2    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

     3    Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

      4    Frågan om årsmötet utlysts i behörig tid och ordning 

     5    Fastställande av dagordning 

     6    Upprop och fastställande av röstlängd 

      7    Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut 

      8   Revisionsberättelse 

            9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

          10   Fastställande av medlemsavgifter 

          11   Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

          12  Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår   

          13  Val av styrelseledamöter samt suppleanter 

          14  Val av revisor och revisorssuppleant 

          15  Val av valberedning 

          16  Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner   

          17  Diskussionspunkt 

          18  Årsmötet avslutas 

§11 Styrelse 

 Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter, ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 

 klubbmästare och minst en suppleant. 

 Mandattiden är för ordförande ett år, för ordinarie ledamot två år och för suppleanter ett år. 

 Vid årsmötet skall utses ordförande och halva antalet ledamöter samt alla suppleanter. 

 Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter kallats och när minst 4 styrelsemedlemmar är närvarande. 

 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen efter kallelse av ordföranden eller sekreteraren. 

 

§14 Revision och verksamhetsberättelse 

 Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall före den 1 februari genom styrelsens försorg 

 tillställas revisorerna för granskning. Dessa skall avge berättelse över revisionen inom 30 dagar. 

 Revisor eller dennes representant skall avge sin revisionsrapport vid ordinarie årsmöte. Vidare skall 

styrelsen avge sin årliga 

 verksamhetsberättelse vid ordinarie årsmöte. 

     

 

 



     

 

Nuvarande text i stadgarna. 

 
 1    Årsmötets öppnande 

 2    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 3    Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 4    Frågan om årsmötet utlysts i behörig tid och ordning 

 5    Fastställande av dagordning 

 6    Upprop och fastställande av röstlängd 

 7    Antagande av årsberättelse 
 8    Revisionsrapport 

 9    Antagande av resultat- och balansräkning 

 10  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 11  Behandling av inkomna motioner 

 12  Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

 13  Fastställande av medlemsavgifter 

 14  Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår 

 15  Val av styrelsemedlemmar och ledamöter 

 16  Val av revisor och revisorssuppleant 

 17  Val av valberedning 

 18  Övriga frågor 

 19  Årsmötet avslutas 

 
§11 Styrelse 

 Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter, ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 

 klubbmästare och minst en suppleant. 

 Mandattiden är för ordförande ett år, för ordinarie ledamot två år och för suppleanter ett år. 

 Vid föreningsmöte skall utses ordförande och halva antalet ledamöter samt alla suppleanter. 
 Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter kallats och när så många ordinarie ledamöter och 

 suppleanter är närvarande att de motsvarar halva antalet plus en av de ordinarie ledamöternas antal. 

 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen efter kallelse av ordföranden eller sekreteraren. 

 

§14 Revision och verksamhetsberättelse 

 Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall före den 1 februari genom styrelsens försorg 

 tillställas revisorerna för granskning. Dessa skall avge berättelse över revisionen inom 30 dagar. 

 Revisor skall avge sin revisionsrapport vid ordinarie årsmöte. Vidare skall styrelsen avge sin årliga 

 verksamhetsberättelse vid ordinarie årsmöte 
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