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Motion till Polyföreningens årsmöte 2022 Stadgeändringar i §9 Styrelse
Motivering till motionen:
Denna paragraf har jag uppdaterat främst genom att ändra ordningen på informationen om
styrelsen. Det har även lagts till förtydligande detaljer om styrelsens storlek som ett max
antal på 9 ledamöter och 2 suppleanter.
En av de viktigaste detaljerna är uppdateringarna i styrelsens ansvar. Där har det
förtydligats att styrelsen inte är ”den” ansvariga för att t.ex. förverkliga årsmötets beslut
och hålla i aktiviteter. Utan styrelsens roll är att ha översikt och hjälpa till att möjliggöra
årsmötets beslut samt medlemmars engagemang genom de verktyg som finns styrelsen
tillhands. Dessa formuleringar är tänkta att lyfta fram visionen om en förening där aktiva
medlemmar, ofta genom arbetsgrupper eller som individer, håller i verksamhet, aktiviteter
m.m.
Jag har även jämställt ordföranden och vice ordföranden i uppgifter som att kunna kalla till
styrelsemöten så att ordförande och vice ordförande ska kunna hjälpas åt smidigare kring
de uppgifter som ofta hamnar på ordföranden.
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-------Nuvarande stadgar------§9 Styrelse
Föreningens styrelse består minst av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan
även vice ordförande och övriga ledamöter/suppleanter väljas. Vid styrelsens
sammanträden har suppleanterna yttrande- och förslagsrätt. De har enbart rösträtt då de
fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar och den löpande
verksamheten samt verkställer årsmötets beslut.
Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför om
ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne är förhindrad, av vice
ordföranden. Styrelsen sammanträder också om minst hälften av styrelsens ledamöter
kräver detta.
------Förslag på uppdatering-------§9 Styrelse
Föreningens styrelse väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i
föreningen. Den enda position som årsmötet tillsätter är ordförande. Övriga personer väljs
som ledamöter på årsmötet och kan sedan få posterna som kassör eller sekreterare på
styrelsens konstituerande möte.
Styrelsens ledamöter (inklusive ordförande) väljs för ett år i taget.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Föreningens styrelse ska bestå av minst ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov eller
intresse kan fler ledamöter väljas in och poster som vice ordförande, vice kassör och vice
sekreterare kan tillsättas. Styrelsen får som mest bestå av 9 ledamöter (inklusive
ordförande) och 2 suppleanter.
Är många intresserade av att deltaga i styrelsen kan suppleanter väljas. Vid styrelsens
sammanträden har suppleanterna yttrande- och förslagsrätt. De har enbart rösträtt då de
fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, föreningens ekonomi, för att ha översikt
över föreningens verksamhet samt stödjer föreningen i att förverkliga årsmötets beslut. Då
firmatecknarna är delar av styrelsen behöver dessa vara insatta i ekonomiska och juridiska
beslut som t.ex. bidragsansökningar och stora inköp.
Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför om
ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen
sammanträder också om minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.
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