Motion till stämman 2012.
Förslag till ändring av stadgar:
Här är förlag till formulering som är finns i mönsterstadgar ideella föreningar. Det har till syfte att
årsstämman väljer ordförande och ledamöter det antal enligt stadgarna och sedan är det styrelsen
som konstituerar sig i rollerna. Skrivelsen nedan innebär att så väljs en ordförande väljs av stämman
samt ledamöter. Sedan är det den nya styrelsen som konstituerar sig, dvs styrelsen i sig utser vilka
poster de olika ledamöterna innehar.
Motivering: Det kommer att underlätta valberedningens arbete och de kan fokusera på att få en
ordförande och sedan 6 ledamöter fördelade på minste en person från olika de regionerna. Idag skall
det vara en ledamot/region, vilket begränsar möjligheterna för urval. Om vi har en sekreterare från
norra regionen och inte får någon mer från norr att ställa upp, så har vi inte uppfyllt stadgarna idag.
Men med ny skrivelse så har vi det.
Likaså ger denna skrivelse styrelsen mandat att fördela styrelseposterna förutom ordföranderollen
som utses av årsstämman. Det innebär även att en omfördelning kan ske utan att det behöver tillkallas
en extra stämma alternativt vänta tills nästa årsmötet ifall någon av någon anledning har svårigheter
att fortsätta i den roll man innehar, men vill sitta kvar i styrelsen mandatperioden ut.
Motion1a
Förslag till skrivning enlig mönsterstadgar för ideell förening,
Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter jämte 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall
inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för
tiden t o m nästa årsmöte.
Styrelsen skall bestå av minst en person från norra, mellan respektive södra Sverige.
Motion 1b
Förslag: Tag bort överstryken text under punkt 13
– 3 Ledamöter vilka ska representerade Norra, Mellan och Södra Sverige
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