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§6 Föreningens styrelse 

NUVARANDE FÖRSLAG
§6. Föreningens styrelse. 
Föreningens styrelse skall bestå av 
ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, vice sekreterare, kassör, 
vice kassör, och en övrig ordinarie 
ledamot samt två suppleanter.

§6. Föreningens styrelse. 
Föreningens styrelse skall bestå av 
ordförande, sekreterare, kassör, IT-
ansvarig, tre ordinarie ledamöter och 
en suppleant. Ordförande väljs på ett 
år, övriga väljs på två år vardera och 
växelvis. 
Vid behov kan styrelsen adjungera 
annan medlem. 
Den nyvalda styrelsen konstituerar sig 
i direkt anslutning till årsmötet.

1. Ordförande väljs med mandattid om 
ett år. Ordförande representerar 
föreningen och leder styrelsens 
förhandlingar och arbete samt tillser att 
fattade beslut verkställs och att 
föreningens stadgar efterlevs .

1. Ordförande representerar föreningen 
och leder styrelsens förhandlingar och 
arbete samt tillser att fattade beslut 
verkställs och att föreningens stadgar 
efterlevs.

2. Vice ordförande…. Utgår.

3. Sekreterare väljs med mandattid om 
två år. Sekreteraren för protokoll vid 
styrelsens sammanträden, ombesörjer 
föreningens korrespondens, handhar 
föreningens arkiv och informerar 
föreningens arbetsgrupper om 
styrelsens beslut.

2. Sekreteraren för protokoll vid 
styrelsens sammanträden, är 
postmottagare, ombesörjer föreningens 
korrespondens, annonsering och övrig 
kontakt med pressen, handhar 
föreningens arkiv och informerar 
föreningens arbetsgrupper om 
styrelsens beslut.

4. Vice sekreterare…. Utgår.

5. Kassören väljs med mandattid om två 
år. Kassören sköter föreningens 
ekonomi, samt svarar för föreningens 
bokföring och medlemsförteckning. 
Inför föreningens årsmöte upprättar 
kassören resultat- och balansräkning 
samt förslag för föreningens budget.

3. Kassören sköter föreningens 
ekonomi, samt svarar för föreningens 
bokföring och medlemsförteckning. 
Inför föreningens årsmöte upprättar 
kassören resultat- och balansräkning 
samt förslag för föreningens budget.

6. Vice kassör…. Utgår.



§13 Dagordning vid Årsmöte 

4. IT-ansvarig ansvarar för föreningens 
hemsida och registreringsprogrammet 
Sofie samt föreningens eventuella 
förekomst på sociala medier.

7. Ordinarie ledamot väljs med 
mandattid om två år och deltar i 
styrelsens arbete på sätt som styrelsen 
beslutar.

5. Tre övriga ordinarie ledamöter 
deltar i styrelsens arbete på sätt som 
styrelsen beslutar.

8. Två styrelsesuppleanter väljs med 
mandattid om två år och deltar i 
styrelsens arbete på sätt som styrelsen 
beslutar. Suppleant vilken deltar som 
ersättare för ordinarie ledamot deltar i 
styrelsens beslut.

6. Styrelsesuppleant deltar i styrelsens 
arbete på sätt som styrelsen beslutar. 
Suppleant vilken deltar som ersättare 
för styrelseledamot deltar i styrelsens 
beslut. 

9. Styrelsemöten. Styrelsen håller efter 
kallelse av ordförande på våren två och 
på hösten tre ordinarie sammanträden. 
Styrelsen sammanträder då minst två 
styrelseledamöter gör framställan 
härom.

7. Styrelsen håller efter kallelse av 
ordförande minst 5 möten per år, 
förutom årsmöte. Styrelsen 
sammanträder då minst två 
styrelseledamöter gör framställan 
härom. 

NUVARANDE FÖRSLAG
1-10 Oförändrat

11. Val av föreningens ordförande för 
en tid av ett år. 

11. Val av ordförande för en tid av ett 
år.

12. Val av föreningens vice ordförande 
för en tid av två år.

Utgår

13. Val av föreningens sekreterare för 
en tid av två år.

Utgår

14. Val av föreningens vice sekreterare 
för en tid av två år

Utgår

15. Val av föreningens kassör för en tid 
av två år.

Utgår

16. Val av föreningens vice kassör för 
en tid av två år. 

Utgår

17. Val av en ordinarie ledamot i 
styrelsen för en tid av två år.

12. Val av tre ordinarie 
styrelseledamöter för en tid av två år.

18. Val av två suppleanter i styrelsen 
för en tid av två år.

13. Val av en styrelsesuppleant för en 
tid av två år.



19. Val av revisor för en tid av ett år. 14. Val av revisor för en tid av ett år.

20. Val av revisorsuppleant för en tid av 
ett år.

15. Val av revisorsuppleant för en tid av 
ett år.

21. Val av valberedning . 16. Val av valberedning, 2 personer på 
vardera 1 år. En skall vara 
sammankallande.

22. Behandling av förslag som väckts av 
föreningens styrelse eller av 
föreningsmedlem inlämnats till 
föreningens styrelse.

17. Oförändrad text.

23. Övriga frågor. Utgår

24. Årsmötet avslutas 18. Årsmötet avslutas


