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§ 7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap
genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Betald
medlemsavgift återbetalas ej.

ändras till

§ 7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap
genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Betald
medlemsavgift återbetalas ej. Medlemskapet sträcker sig i tolv månader från inbetalningsdagen, 
förutom vid förnyelse av medlemskap, i vilket fall medlemskapet sträcker sig i tolv månader från 
tidigare medlemskapsavgifts utgång. Medlem får dock bara betala sitt medlemskap en gång per 
kalenderår.

Kommentar: Styrelsen har sedan tidigare beslutat att medlemskap sträcker sig i ett år från 
inbetalningsdagen snarare än att det bara gäller för innevarande kalenderår. Detta är bara ett 
förtydligande.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den är ansvarig för föreningens
löpande verksamhet och förvaltning och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda
medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret
kan dock inte delegeras.
Styrelsen skall bestå av minst tre och maximalt nio personer. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder
direkt efter valet. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs.
Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

ändras till

§ 8 Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den är ansvarig för föreningens
löpande verksamhet och förvaltning och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda
medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret
kan dock inte delegeras.
Styrelsen skall bestå av minst tre och maximalt nio personer. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder
direkt efter valet. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsemöte 
får, men behöver inte, ske över Internet. Styrelsen får fatta beslut mellan möten (per capsulam) om 
samtliga ledamöter är ense om detta beslutssätt. Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska 
tas upp vid nästa styrelsemöte.
Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.



Kommentar: Förtydligande om att möten får ske över Internet. Per capsulam: ibland kan det vara så 
att beslut är brådskande och inte kan vänta till vanligt styrelsemöte.

§ 11 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas årligen, innan april månads
utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar
meddelas personligen (via brev, e-post eller sms) minst två veckor i förväg.
...
17. Övriga frågor
...
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§ 11 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas årligen, innan april månads
utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats. Årsmöte får, men behöver inte, ske över Internet. För att 
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, e-post, sms eller därmed 
jämförligt kommunikationsmedel) minst två veckor i förväg.
...
17. Diskussionspunkt
...

Kommentar: Att årsmötet får (men inte måste) ske över Internet är inget som tidigare stadgar hindrat, 
men det är bra att förtydliga. Vad gäller kallelsen är det en gardering för framtiden: onödigt att 
begränsa sig till specifika kommunikationssätt. Punkten “Övriga frågor” ändras till 
“Diskussionspunkt” eftersom den förra benämningen är lite missvisande – årsmötet får ju bara ta upp 
ärenden som finns med i kallelsen.

§ 12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen
kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan
bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
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§ 12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen
kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan
bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.  Extra årsmöte får, men behöver inte, ske över 
Internet.

Kommentar: Förtydligande om att extra årsmöte, likt ordinarie årsmöte, får hållas över Internet.

§ 15 Röstetal



Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat
står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får
slumpen avgöra.

ändras till

§ 15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat
står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har 
föreningens ordförande utslagsröst; vid val får dock slumpen avgöra.

Kommentar: Styrelsen finner det rimligt att ordförande har utslagsröst, men inte vid val.

§ 16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas
med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i
kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om
föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie
årsmöte.

ändras till

§ 16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas
med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i
kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om
föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut 
på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Kommentar: Det ska vara svårt att ändra på vissa saker.


