Proposition § 8 Valberedningen
Proposition § 9 påverkar även texten i denna paragraf
Nuvarande text
§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en är sammankallande.
Valberedningen väljs av årsmötet.
Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör,
styrelseledamöter samt revisor. Till valberedningen kan inte en styrelseledamot
väljas. De som ingår i valberedning får inte vara anställda, ha några kopplingar till
styrelsen (familj eller släkt) eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.
Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga presentationer.
Valberedningens förslag, liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater, ska
lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar till
årsmötet.
Förslag på ny text:
§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en är sammankallande.
Valberedningen väljs av årsmötet.
Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör,
sekreterare, styrelseledamöter samt revisor. Till valberedningen kan inte en
styrelseledamot väljas. De som ingår i valberedning får inte vara anställda, ha några
kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv ha något annat
förtroendeuppdrag i föreningen.
Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga presentationer.
Valberedningens förslag, liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater, ska
lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar till
årsmötet.

Proposition § 9 Styrelsen
Styrelsen har under året känt att det är för få ledamöter vilket skapar en skörhet i
styrelsearbetet. Styrelsen föreslår nu fyra nya ledamöter som tillskott till redan
befintliga ledamötesplatserna.
En av ledamöterna kommer att ha rollen som sekreterare. Vi inser efter att ha haft
adjungerande sekreterare i styrelsen hur värdefullt och även hur mycket högre kvalité
det blir med en sekreterare.
Vi väljer att skriva max 5 ledamöter så att det finns lite spelrum och att vi inte
behöver ändra våra stadgar så ofta.
Styrelsen föreslår också att byta ut verksamhetschef i paragrafen till
Generalsekreterare som vi har sedan mer än 2 år.
Nuvarande text:
§ 9 STYRELSE
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta
beslutande organ Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte
vara medlem i styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör
och två ledamöter.
Styrelsen väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande
Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga
styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.
Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda
minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller
revisorn så begär. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer. Styrelsen
beslutar om tillsättning samt avsättning av verksamhetschef.
Förslag på ny text:
§ 9 STYRELSE
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta
beslutande organ Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte
vara medlem i styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare och max fem ledamöter.
Styrelsen väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av dess medlemmar är närvarande
Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga
styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.
Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda
minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst fem ledamöter eller
revisorn så begär. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har

mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer. Styrelsen
beslutar om tillsättning samt avsättning av Generalsekreterare.

