
FÖRSLAG TILL NYA STADGEÄNDRINGAR INFÖR ÅRSMÖTE 2021-06-20 
 
 
§ 3 Bakgrund 
Föreningen har historiskt haft ett stort antal medlemmar som av olika skäl slutat betala in 
medlemsavgiften. Utgöres ofta av medlemskap kopplat till enskilda resor. För att hantera detta 
administrativt bör utträdesregler finnas. 
 
§3 Nuvarande lydelse; 
Rätt att bli medlem har fysisk eller juridisk person, som dels godkänner dessa stadgar, dels erlägger 
de på årsmötet beslutade årsavgifterna. 
 
§3 nytt förslag 
Rätt att bli medlem har fysisk eller juridisk person, som dels godkänner dessa stadgar, dels erlägger 
de på årsmötet beslutade årsavgifterna. Medlem som inte betalat medlemsavgift senast 31 
december för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen och avförs från 
medlemsförteckningen. 
 
 
 
§4 Bakgrund 
Nuvarande lydelse är något diffus och anger inte vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. 
Dessutom är inte texten anpassad till samhällets utveckling gällande digital post. Kan förändring ske 
underlättas styrelsens arbete och portokostnader kan minskas. 
 
§4 Nuvarande lydelse 
Föreningens verksamhet ska omfatta kalenderår. Föreningens årsmöte ska senast hållas i mars 
månad. Medlemsmöte eller extra årsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt eller om så 
skriftligen påkallas av minst en tiondel av antalet medlemmar. Skriftlig kallelse ska utfärdas av 
styrelsen två veckor i förväg. Dagordning bifogas. 
 
§4 Nytt förslag 
Föreningens verksamhet ska omfatta kalenderår. Föreningens årsmöte ska senast hållas i mars 
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Medlemsmöte eller extra årsmöte hålls då 
styrelsen finner det erforderligt eller om så skriftligen påkallas av minst en tiondel av antalet 
medlemmar. Kallelse ska utfärdas av styrelsen två veckor i förväg på följande sätt; 
 

• Via e-post till medlemmar som till föreningen angivit e-postadress. 

• Via brevpost till övriga medlemmar. 
 
Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget 
samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall bifogas kallelsen digitalt resp. som brevbilaga. 
 
Utöver dessa alternativ ska kallelse utan bilagor publiceras i föreningens Facebookgrupp och på 
hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 
 
 
 
 
 



§10 Bakgrund 
Bland föreningens medlemmar finns ett ökat antal ungdomar, även de som ev. med familjerabatt 
tillkommer som familjemedlemmar. Deras rösträtt bör klargöras. Även förbudet att avge röst via 
fullmakt har förtydligats. 
 
§10 Nuvarande lydelse; 
Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning ska ske öppet. Val och 
omröstningar ska ske med slutna sedlar där så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda 
bestämmer, med enkel röstövervikt. 
 
§10 nytt förslag 
Vid föreningens möten har varje  närvarande medlem som betalat medlemsavgiften senast 1 vecka 
före årsmötet och fyllt 15 år en röst. Rösträtt får inte utövas genom ombud. Omröstning ska ske 
öppet. Val och omröstningar ska ske med slutna sedlar där så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar 
ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. 
 
 
 
 
§11 Bakgrund 
Paragrafens lydelse ger inte styrelsen möjlighet att behandla avlämnade förslag och motioner. 
 
§11 Nuvarande lydelse 
Frågor (motioner) som styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar skriftligen hänskjutit till 
årsmötet, skall senast vara styrelsen tillhanda 14 dagar i förväg. 
 
§11 Nytt förslag 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem (motion) 
skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt 
yttrande över förslaget. 
 
 
 
  
 
 
 


