
Förslag till stadgeändring 
På årsmötet lägger styrelsen fram förslag till stadgeändring av paragraf 5 gällande antalet 

styrelseledamöter i styrelsen. I nuvarande stadgar  står att organisationen leds av en styrelse bestående 

av nio till 11 styrelseledamöter, varav minst två suppleanter. Förslag till extrainsatta årsmötet är att 

ändra till att organisationen leds av en styrelse bestående av minst fem styrelseledamöter.  

 
Paragraf 5 
 §5Styrelse 
Organisationen leds av, en på årsmötet vald, styrelse bestående av nio till elva ledamöter, varav minst två 
suppleanter. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och ett 
arbetsutskott. Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse för det gångna året samt föreslå en 
verksamhetsplan för det kommande arbetsåret. Styrelsen är beslutför när minst hälften av de valda ledamöterna är 
närvarande.  
  
Ordförande samt suppleanter väljs för ett år. Styrelsens ledamöter väljs för högst två år. Vid varje årsmöte skall 
halva antalet styrelseledamöter väljas. 
  
Om ordförande skulle avgå innan den valperiod för vilken ordförande är vald kommer vice ordförande bli tillfrågad 
att ta över ordförande posten. Om denne avböjer måste ett nytt årsmöte hållas för att utse ny ordförande.  
  
Avgår ledamot i styrelsen innan den valperiod för vilken ledamoten valts gått till ända, utser styrelsen en av 
suppleanterna till ersättare. 
 
Förslag på ändring av paragraf 5 till följande: 
§5Styrelse 
Organisationen leds av, en på årsmötet vald, styrelse bestående av minst fem ledamöter.  Årsmötet väljer 
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och ett arbetsutskott. Styrelsen skall 
till årsmötet avge verksamhetsberättelse för det gångna året samt föreslå en verksamhetsplan för det kommande 
arbetsåret. Styrelsen är beslutför när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande.  
  
Ordförande väljs för ett år. Styrelsens ledamöter väljs för högst två år. Vid varje årsmöte skall halva antalet 
styrelseledamöter väljas. 
  
Om ordförande skulle avgå innan den valperiod för vilken ordförande är vald kommer vice ordförande bli tillfrågad 
att ta över ordförandeposten. Om denne avböjer måste ett nytt årsmöte hållas för att utse ny ordförande.  
  
 
 


