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Proposition – stadgeändring av 3 kap. 5 § 5.1 och 4 kap. 2 § 2.1 och 7 § 7.1 
 
Till ordinarie förbundsstämman 2017-03-25 angående revidering av förbundets stadgar. 

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut: Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
att anta förslaget om två suppleanter till styrelsen vilka träder in som ersättare för ordinarie 
ledamot när den har förhinder. På förekommen anledning har förbundsstyrelsen funnit skäl att 
revidera lydelsen av följande punkter i våra stadgar:  

 
Gamla lydelsen 
 
3 kap Förbundsstämma 5 § Ärenden   
5.1 
23. Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, 
24. Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor, 
25. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska 
vara lika fördelat mellan könen, 
26. Val av ombud och suppleanter till RF:s Stämma, 
27. Mötets avslutande. 
 
4 kap Förbundsstyrelsen (FS) 2 § Styrelsens sammansättning och 7 § Beslutsmässighet 
 
2.1 FS består av förbundsordförande och sex ledamöter. 
 
7.1 FS är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst 
fyra ledamöter är ense om beslutet. 

 
Nya lydelsen 
 
3 kap Förbundsstämma 5 § Ärenden   
5.1 
23. Val av två suppleanter (ersättare) i styrelsen,  
24. Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, 
25. Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor, 
26. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska 
vara lika fördelat mellan könen, 
27. Val av ombud och suppleanter till RF:s Stämma, 
28. Mötets avslutande 
 
4 kap Förbundsstyrelsen (FS) 2 § Styrelsens sammansättning och 7 § Beslutsmässighet 
 
2.1 FS består av förbundsordförande, sex ledamöter och två suppleanter. 



 

 

7.1 FS är beslutsmässig när minst fyra ledamöter, inklusive suppleanter som ersätter frånvarande 
ledamöter, är närvarande. För alla beslut krävs att minst fyra ledamöter är ense om beslutet.  

 


