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Proposition 1 

Förslag till stadgeändring gällande val av valberedning genom ett tillägg i §7 ÅRSMÖTE. Nuvarande ordalydelse 

§ 7 ÅRSMÖTE; 

 

§ 7 ÅRSMÖTE 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före mars månads utgång. 

 

Varje medlem som betalt medlemsavgiften i före årsmötet har yrkande, förslags- och 

rösträtt. 

 

Röstning med fullmakt är tillåten. Närvarande medlem kan endast företräda en 

frånvarande medlem genom fullmakt. Stödmedlemmar har ingen rösträtt och kan 

därför varken företrädas eller företräda genom fullmakt. 

 

Kallelse till årsmötet sker genom annons i medlemstidningen Svensk VETERAN, 

FBs hemsida och/eller genom särskild kallelse senast två månader före årsmötet. 

Anmälan om deltagande ska ske senast två veckor före mötet. 

 

Kandidaturer alternativt förslag på styrelsemedlemmar ska vara valberedningen 

tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. 

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före 

årsmötet. 

 

Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, 

förslag till budget samt propositioner och inkomna motioner (med styrelsens 

yttrande) ska finnas tillgängligt senast två veckor före årsmötet. Av kallelse ska det 

framgå var dessa handlingar finns tillgängliga. 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Val av ordförande för mötet 

7. Val av sekreterare för mötet 

8. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

9. Verksamhetsberättelse 

10. Ekonomisk berättelse 

11. Revisorernas berättelse 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Behandling av propositioner 

14. Behandling av motioner 

15. Fastställande av ersättning till styrelsen 

16. Fastställande av budget 

17. Fastställande av verksamhetsplan 

18. Val av styrelse: 

a) Ordförande, väljs på två år (jämnt år) 

b) Vice ordförande, väljs på två år (ojämnt år) 

c) Sekreterare, väljs på två år (jämnt år) 

d) Kassör, väljs på två år (ojämnt år) 
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e) Ledamot, väljs på två år (jämnt år) 

f) Ledamot, väljs på två år (ojämnt år 

19. Val av en revisor för ett år 

20. Val av en revisorsersättare för ett år 

21. Val av valberedning för ett år 

22. Övriga föranmälda frågor 

23. Årsmötets avslutas 

 

Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Förslag till stadgeändring med tillägg; 
Kandidaturer alternativ förslag på styrelsemedlemmar ska vara valberedningen 

tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. 

Förslag på kandidater till valberedningen ska vara styrelsen till handa senast (1) månad före årsmötet.  

Förslag till stadgeändring med ny paragraf, § 6 VALBEREDNING 

Valberedningen består av minst (1) en och högst (3) tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen 

utser själva posten sammankallande. 

Då en ytterligare paragraf tillförts till stadgarna så sker en förskjutning av numreringen av paragraferna. 
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