
Förslag på ändringar i stadgarna 

Syftet är att kassören skall väljas på årsmötet och inte av den nya styrelsen. Det är §21 och 25 

vi vill förändra. 
 

25 § Sammansättning 
Nuvarande text: 
Styrelsen består av ordförande samt ett jämnt antal övriga ledamöter mellan två och sex 

stycken. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare 

som behövs 
 

Förslag på ny text: 
Styrelsen består av ordförande och kassör samt ett ojämnt antal övriga ledamöter mellan en 

och tre stycken. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare som 

behövs 
 

 

21 § Ärenden vid årsmötet 
Nuvarande text: 
12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) upp till 4 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c) 2-4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 
d) 1-2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 
f) beslut om val av ombud till SSDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud); 
 

Förslag på ny text: 
12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) föreningens kassör för en tid av två år; 
c) upp till 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
d) 2-4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 
e) 1-2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
f) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 
g) beslut om val av ombud till SSDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud); 
 

 

 

 

 


