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Motion angående ändring av stadgar för kallelse till årsmöte  

Dagens stadgar är i viss mån motstridiga. I gällande stadgar ska stadgeförslag lämnas in 30 dagar 

före årsmötet, medlemmar ska meddelas om årsmöte tre veckor före mötet hålls. 

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta om följande stadgeändringar; 

Att §15 Tidpunkt, kallelse 

”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast tre veckor före mötet, tillställas medlemmarna via e-post samt för de 

medlemmar som uttryckt sådant önskemål med vanlig post. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på 

föreningens hemsida på internet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 

annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och 

inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen 

skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Utöver årsmötet ska klubbkonferens hållas varje vinter någon gång under perioden november till mars” 

Ändras till; 

”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast fem veckor före mötet, tillställas medlemmarna via e-post samt för de 

medlemmar som uttryckt sådant önskemål med vanlig post. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på 

föreningens hemsida på internet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 

annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och 

inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen 

skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Utöver årsmötet ska klubbkonferens hållas varje vinter någon gång under perioden november till mars.” 

 
 

På uppdrag av styrelsen, 

Matts Björke 

Ordförande 

 

 


