Riksstämma 2020
Proposition 7

Till Riksstämman

Proposition 7 – Stadgeändring
Med anledning av riksstyrelsen proposition 5 angående ändrad tid för riksstämma och förslag till
ändrad period för val av riksstyrelse behöver också organisationens stadgar ändras.
Nuvarande lydelse

Förslag till ändrad lydelse

§ 6 RIKSSTÄMMA
Mom 2 Ordinarie riksstämma hålls vartannat år
före maj månads utgång.

§ 6 RIKSSTÄMMA
Mom 2 Ordinarie riksstämma hålls varje år före
september månads utgång.

Mom 6 Kallelse till ordinarie riksstämma ska
sändas till anslutna föreningar och distrikt
minst åtta månader i förväg

Mom 6 Kallelse till ordinarie riksstämma ska
sändas till anslutna föreningar och distrikt
minst sex månader i förväg

Mom 8 Riksstyrelsen ska upprätta förslag till
föredragningslista för ordinarie riksstämma.
Förslaget ska sändas till ombuden och kallade
deltagare senast fem veckor före till stämman
tillsammans med verksamhets- och
revisonberättelse för de två senaste
verksamhetsåren samt övriga
stämmohandlingar
.

Mom 8 Riksstyrelsen ska upprätta förslag till
föredragningslista för ordinarie riksstämma.
Förslaget ska sändas till ombuden och kallade
deltagare senast fem veckor före stämman
tillsammans med verksamhets- och
revisonberättelse för föregående
verksamhetsår samt övriga stämmohandlingar.

Mom 12 Vid ordinarie riksstämma ska
förekomma:
….
Val av följande riksfunktionärer för perioden
fram till slutet av nästa ordinarie riksstämma:
1) Riksstyrelseledamöter enligt § 7 mom 2 a och
2b
2) Ledamöter i sektionerna. I varje sektion utser
riksstämman en ledamot att vara
sammankallande. Denne eller en annan ledamot
väljs av riksstämman att vara ledamot i
riksstyrelsen
3) Valberedning bestående av ordförande och tre
ledamöter
4) Ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
k) Val av revisorer och suppleanter för dessa
enligt § 9 mom 1 för kommande två
verksamhetsår

Mom 12 Vid ordinarie riksstämma ska
förekomma:
….
Val av följande riksfunktionärer för perioden
fram till slutet av nästa ordinarie riksstämma:
Vid jämna år väljs
- Riksordföranden och fyra
riksstyrelseledamöter
- Hälften av antalet ledamöter i beslutade
sektioner
- Ordförande och en ledamot i
valberedningen
- En revisor och en suppleant
- Ordförande i Zornmärkesnämndens
sekretariat
- Tillsättande av Zornmärkesnämndens
jury enligt gällande Statuter för
Zornmärket
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l) Tillsättande av Zornmärkesnämndens jury
enligt gällande Statuter för Zornmärket
m) avslutning

Vid udda år väljs:
- Rikskassör och fyra
riksstyrelseledamöter
- Hälften av antalet ledamöter i beslutade
sektioner
- Två ledamöter i valberedningen
- En revisor och en suppleant
- Sekreterare och ledamot i
Zornmärkesnämndens sekretariat
-

§9 Revision
Mom 2 Revision för ett verksamhetsår ska vara
avslutad senast 1 mars påföljande år.
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§9 Revision
Mom 2 Revision för ett verksamhetsår ska vara
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