Proposition 1
§ 8 Föreningsmötets sammansättning
Föreningsmötet är Föreningens högsta beslutande organ och är öppet för alla aktiva och
passiva medlemmar. Röstetalet utgör en röst per aktiv medlem. Passiv medlem har enbart
närvaro- och yttranderätt, inte förslags- eller rösträtt såvida inte annat stadgas i vissa fall.
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen
eller vid val av revisorer.
§ 11 Föreningsmötets föredragningslista
För att ärende skall kunna behandlas av Föreningsmötet fordras att det finns upptaget på
den till kallelsen bifogade föredragningslistan. Vid ordinarie Föreningsmöte skall följande
ärenden upptagas i föredragningslista för mötet
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet,
b) Utseende av två representanter att jämte ordföranden justera mötesprotokollet tillika
rösträknare,
c) Justering av röstlängden,
d) Verksamhetsberättelse och räkenskaper för föregående verksamhetsår samt
revisorernas berättelse,
e) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående års förvaltning,
f) Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår,
g) Besluta om styrelsens arbetsordning
h) Besluta om valberedningens arbetsordning
i) Besluta om revisorernas arbetsordning
j) Beslut om förslag från styrelsen (så kallade propositioner),
k) Beslut om förslag från enskilda medlemmar (så kallade motioner),
l) Övriga frågor, dock får inga fattas på denna punkt.
Varje år skall
m) En revisor och en revisorssuppleant väljas för en tid av två år,
n) En ordinarie yrkesrevisor och en yrkesrevisorsuppleant väljas för en tid av ett år,
o) En ordförande väljas till valberedningen för en tid av ett år samt en ledamot i
valberedningen för en tid av två år,
Udda år skall
o1) Ordförande samt en till två styrelseledamöter väljas för en tid av två år
Jämna år skall
o2) Vice ordförande samt en till två styrelseledamöter väljas för en tid av två år.
Endast aktiva medlemmar är valbara till de poster som väljs av årsmötet, undantaget
yrkesrevisorn och dennes suppleant. Passiva medlemmar får inte utgöra mer än 30% av
styrelsen. Endast en av revisorerna tillsammans med revisorssuppleanterna får vara passiv
medlem. Även i valberedningen får högst en ledamot vara passiv medlem. Samtliga val avser
tiden från årsmötets avslutande.
Kompletteringsval ska ske så fort en vakans uppstår och sker alltid för återstående del av
mandatperioden. Vid Föreningsmöte röstas alltid öppet utom vid val då mer än en kandidat
är nominerad till en och samma funktion. I detta fall röstas medelst röstsedel.
Vid röstning gäller enkel majoritet utom i fråga där annorlunda är stadgat. Vid lika röstetal
avgör lotten.
Vid omröstning skall röstningsresultatet protokollföras.

§ 14 Förslag till förtroendepost från enskild medlem
Aktiv medlem har rätt att föreslå annan aktiv medlem till förtroendepost i Föreningen.
Förslag ska ha inkommit till valberedningen senast 60 dagar före Föreningsmötet.
§ 17 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare tre--sex ledamöter. Andelen
passiva medlemmar i styrelsen får inte överskrida 30% av styrelseledamöterna inklusive
ordförande och vice ordförande.
Ordförande och vice ordförande ska vara aktiva medlemmar när de väljs.

