
Motion&Värmdö&HC&årsmöte&20200608&
!
Förslag!till!stadgeändring.!!(se!röd!markerade!avsnitt)!
!
Syfte:!Att!få!en!väl!fungerande!styrelse!där!beslut!kan!tas!när!ordinarie!ledamöter!ej!kan!
närvara.!!
!
Förslag!till!beslut:!Att!fastställa!stadgarna!enligt!förslag.!
&
21&§&ÅRSMÖTETS&GENOMFÖRANDE&
Vid!årsmötet!skall!följande!behandlas!och!protokollföras:!
!
1!§! Årsmötets!öppnande!av!föreningens!ordförande!
2!§! Fastställande!av!röstlängd!för!mötet.!
3!§! Val!av!ordförande!och!sekreterare!för!mötet.!
4!§! Val!av!protokolljusterare!och!rösträknare.!
5!§! Fråga!om!mötet!har!utlysts!enligt!stadgarna,!senast!3!veckor!innan.!
6!§! Fastställande!av!föredragningslista.!
7!§! Styrelsens!årsredovisning!för!det!senaste!verksamhetsåret!med!redogörelse!för!

verksamheten!samt!resultatM!och!balansräkning!jämte!förslag!i!anledning!av!
uppkommen!vinst!eller!förlust.!

8!§! Revisorernas!berättelse!över!granskning!av!styrelsens!förvaltning!under!det!
senaste!verksamhetsåret.!

9!§! Fråga!om!ansvarsfrihet!för!styrelsen!för!den!tid!revisionen!avser.!
10!§! Fastställande!av!medlemsavgifter.! ! ! !
11!§! Redogörelse!för!verksamhetsplan!och!budget!för!det!pågående!verksamhetsåret.!
12!§! Behandling!av!styrelsens!förslag!och!i!rätt!tid!inkomna!motioner.!
13!§! Val!!

a) Val!av!föreningens!ordförande!för!en!tid!av!ett!år!
b) Beslut!om!antal!övriga!ledamöter!(4!eller!6)!samt!val!av!halva!antalet!

övriga!ledamöter!i!styrelsen!för!en!tid!av!två!år.!!
c) Val!av!två!eller!tre!suppleanter!i!styrelsen!för!en!tid!av!två!eller!ett!år!med!

fastställd!turordning!
d) Val!av!revisor!för!en!tid!av!ett!år.!I!detta!val!får!inte!styrelsens!ledamöter!

delta!!
e) Val!av!minst!två!ledamöter!i!valberedningen!för!en!tid!av!ett!år,!av!vilka!en!

skall!utses!till!sammankallande!
14!§! Övriga!frågor.!
!
(Beslut!i!fråga!av!större!ekonomisk!betydelse!för!föreningen!eller!medlemmarna!får!inte!fattas!
om!den!inte!finns!med!i!kallelsen!till!mötet.)!
15!§! Mötets!avslutning.!
!
25&§&STYRELSENS&SAMMANSÄTTNING&
Vid!föreningens!årsmöte!skall!det!väljas!en!styrelse!bestående!av!ordförande!och!minst!fyra!och!
högst!sex!ledamöter.!Det!skall!dessutom!väljas!minst!två!eller!högst!tre!suppleanter.!Styrelsen!
skall!bestå!av!både!kvinnor!och!män!i!möjligaste!mån!och!ledamot!skall!vara!över!20!år.!
!
Styrelsen!skall!inom!sig!utse!vice!ordförande,!sekreterare,!kassör!och!de!övriga!
befattningshavare!som!den!finner!lämpligt.!
Styrelsen!får!utse!person!till!adjungerad!ledamot.!Sådan!ledamot!har!inte!rösträtt!men!kan!efter!
beslut!av!styrelsen!ges!yttrandeM!och!förslagsrätt.!
!
Med!vänlig!hälsning!
!
Lotta!Wellgren!



VHC styrelse svar på Motion 20200806:

Styrelsen avstyrker motionen vad gäller ändring av högst antal ledamöter i styrelsen men tillstyrker 
motionen vad gäller suppleanter. Styrelsen föreslår dock att två suppleanter utses. 
Styrelsen anser inte att det är nödvändigt att ändra styrelsens ledamöter till högst sex ledamöter 
för att få en fungerande styrelse. För en fungerande styrelse krävs, enligt styrelsens mening, 
engagemang från ledamöterna. Möjlighet att välja endast sex ledamöter finns redan enligt 
nuvarande lydelse varför en ändring är opåkallat. 
Eftersom styrelsen tillstyrker motionen i vissa delar föreslår styrelsen följande ändringar i 
stadgarna: 

21 § ÅRSMÖTETS GENOMFÖRANDE 

Tidigare lydelse: 

13 § Val 

a. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 

b. Beslut om antal övriga ledamöter samt val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid 

av två år

c. Val av revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

d. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

sammankallande 

Föreslagen lydelse: 

a. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 

b. Beslut om antal övriga ledamöter samt val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid 

av två år

c. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av två eller ett år med fastställd turordning 

d. Val av revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 

e. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

sammankallande

Tidigare lydelse: 

Vid föreningens årsmöte skall det väljas en styrelse bestående av ordförande och minst fyra och 
högst åtta övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män i möjligaste mån och 
ledamot skall vara över 20 år. 

Föreslagen lydelse: 

Vid föreningens årsmöte skall det väljas en styrelse bestående av ordförande och minst fyra och 
högst åtta övriga ledamöter. Det skall dessutom väljas två suppleanter. Styrelsen skall bestå av 
både kvinnor och män i möjligaste mån och ledamot skall vara över 20 år. 

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare 
som den finner lämpligt. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet 
fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes 
ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 


