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Motion till Polyföreningens årsmöte 2022 Stadgeändringar i
§6 Föreningsmöte , §7 Årsmöten,
§8 Extra årsmöte och §12 Rösträtt
Motivering till motionen:
Jag förslår en borttagning av paragraf 6 då informationen om föreningesmöten istället kan
förtydligas och skrivas in i paragraferna 7 och 9 om Årsmöte och Extra Årsmöte som
föreslaget nedan. Borttagningen av denna paragraf skulle leda till att alla nedanstående
paragrafer får uppdatera sina siffror men för enkelhet skull syftar jag till paragraferna med
sina nuvarande siffror i denna text. Om denna motion går igenom behöver någon ta en
noggrann titt på alla siffror och syftningar mellan paragrafer i hela de uppdaterade
stadgarna så att allt blir korrekt.
I paragraf 7 om årsmötet har jag fyllt på dagordningen med punkter som saknats samt lagt
in förtydligande information kring tidsgränser för inkommande av motioner m.m. Allt för
att förtydliga och fylla luckor där det tidigare saknades riktlinjer i stadgarna om t.ex. när
motioner ska vara inkomna.
I paragraf 8 om Extra årsmöte föreslår jag endast en ändring om att kallelsen ska skickas
minst 3 veckor innan mötet istället för två. Det för att det ska finnas någon tidsmarginal för
personer att lösa sitt medlemskap efter kallelsen och fortfarande ha rösträtt på mötet. Detta
då paragraf 12 säger att 14 dagar innan behöver ett medlemskap vara löst för att ge rösträtt
på årsmötet. I den paragrafen föreslår jag uppdateringar till 2 veckor i formulering. Samt
tillägg att den tidsfristen gäller både årsmöte och extra årsmöte.
/Ronja Håkansson
7 februari 2022, Stockholm

-------Nuvarande stadgar------§6 Föreningsmöte
Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten.
Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt, eller då minst en fjärdedel av
medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende.
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På föreningsmöten har endast föreningens medlemmar rösträtt. Som medlem räknas endast
den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret.
------Förslag på uppdatering-------§6 Föreningsmöte
-------Nuvarande stadgar------§7 Årsmöten
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den
31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla
medlemmar senast 1 månad före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
11.Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret.
12.Val av ordförande.
13.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
14.Val av revisorer samt suppleanter.
15.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16.Övriga frågor
Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte
fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
------Förslag på uppdatering-------

Ronja Håkansson
6 februari 2022, Stockholm
Motion till Polyföreningens årsmöte 2022 Stadgeändringar i §6 Föreningsmöte , §7 Årsmöten, §8 Extra årsmöte och §12 Rösträtt

§7 Årsmöten
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den
31/3 på tid och format (fysisk, digitalt eller kombinerat) som styrelsen bestämmer. Skriftlig
kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 4 veckor före årsmötet.
Motioner från medlemmar ska inkomma till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet
(för detaljer om motioner som berör stadgeändringar se §14).
Handlingarna till årsmötet som t.ex. verksamhetsberättelse, budgetförslag,
revisionsberättelse, motioner och propositioner ska finnas tillgängliga medlemmarna senast
1 vecka innan årsmötet.
Se information om rösträtt på årsmötet i §12 Rösträtt.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Föreningens ordförande eller vice ordförande öppnar mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av propositioner (styrelsens förslag) och i rätt tid inkomna motioner (medlemmars
förslag).
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
16. Val av revisor samt eventuell suppleant.
17. Val av valberedning.
18. Övriga frågor.
19. Mötesordförande avslutar mötet.
Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte
fattas under punkten övriga frågor om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
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-------Nuvarande stadgar-----§8 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska
styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det
sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar
meddelas minst två veckor i förväg. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i
kallelsen behandlas.
------Förslag på uppdatering------§8 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska
styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det
sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar
meddelas minst tre veckor i förväg. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i
kallelsen behandlas.
-------Nuvarande stadgar------§12 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem 14 dagar innan årsmöte har rösträtt på årsmöte. På
styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
------Förslag på uppdatering------§12 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem 2 veckor innan årsmöte eller extra årsmöte har rösträtt på
årsmöte respektive extra årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen
rösträtt.
-----------------

