
Motion till Gyllene Hjortens årsmöte 2014 
angående stadga Kapitel III Organisation §2 

Motionär

Jonny Hjorter

Syfte

Målsättningen med denna motion är att förändra processen för hur handlingarna till 
årsmötet skall hanteras och ålägga styrelsen att redovisa en resultat- och balansrapport 
på årsmötet.

Bakgrund

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att kallelse och! handlingar 
finns tillgängliga för medlemmarna i god tid innan mötet. Den nuvarande lydelsen i 
stadgan uppfyller enligt mig, inte detta krav. 

Stadgans lydelse

! §2
! Årssta ̈mman a ̈r fo ̈reningens ho ̈gsta beslutande organ.
! a. Ordinarie sta ̈mma skall ha ̊llas en ga ̊ng a ̊rligen, dock senast 31 mars.
! b. Kallelse till ordinarie sta ̈mma skall ske minst 21 dagar fo ̈re sta ̈mmans 
! avha ̊llande.
! c. Motioner till sta ̈mman skall vara ordfo ̈randen tillhanda minst sju dagar fo ̈re 
! sta ̈mmans avha ̊llande. Motioner som skall inga ̊ i kallelsen skall vara ordfo ̈randen 
! tillhanda senast fem veckor innan sta ̈mmans avha ̊llande.
! d. Vid sta ̈mman va ̈ljes en valberedning om tre personer, med uppgift att till na ̈sta 
! sta ̈mma presentera ett fo ̈rslag pa ̊ styrelse, revisorer och a ̈mbetsma ̈n. 
! Valberedningen va ̈ljer inom sig en sammankallande.
! e. Vid omro ̈stning ro ̈rande styrelsens ansvarsfrihet har bero ̈rda styrelseledamo ̈ter 
! inte ro ̈stra ̈tt. 
! f. Vid ordinarie sta ̈mma skall fo ̈ljande punkter fo ̈rekomma:

! 1. Sta ̈mmans o ̈ppnande av styrelsens ordfo ̈rande.
! 2. Val av ordfo ̈rande och sekreterare fo ̈r sta ̈mman.
! 3. Val av tva ̊ justeringsma ̈n, tillika ro ̈stra ̈knare.
! 4. Fra ̊ga om kallelse till sta ̈mman har skett i beho ̈rig ordning. 
! 5. Faststa ̈llande av !dagordning.
! 6.a) Styrelsens bera ̈ttelse o ̈ver det ga ̊ngna a ̊rets verksamhet. 

b) Bera ̈ttelse o ̈ver det ga ̊ngna a ̊rets utveckling i Erborigien. 
! c) Styrelsens ekonomiska bera ̈ttelse.
! 7. Revisorernas bera ̈ttelse.
! 8. Fra ̊ga om ansvarsfrihet fo ̈r den avga ̊ende styrelsen.
! 9. Fra ̊ga om anva ̈ndade av uppkommen vinst, alternativt ta ̈ckande av uppkommen 
! fo ̈rlust.
! 10. Fra ̊ga om arvoden och andra ersa ̈ttningar till ombud, styrelse och revisorer.
! 11. Val av styrelseledamo ̈ter.
! 12. Val av a ̈mbetsma ̈n.
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! 13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
! 14. Val av valberedning.
! 15. Motioner.
! 16. Faststa ̈llande av verksamhet fo ̈r kommande verksamhetsa ̊r.
! 17. Faststa ̈llande budget fo ̈r kommande verksamhetsa ̊r.
! 18. Va ̈rldsfra ̊gor.
! 19. Faststa ̈llande av medlemsavgifter fo ̈r na ̈stkommande verksamhetsa ̊r.
! 20. Övriga a ̈renden.
! 21. Meddelande av plats da ̈r sta ̈mmoprotokollet ha ̊lles tillga ̈ngligt fo ̈r medlemmars 
! granskning. 
! 22. Sta ̈mmans avslutande.

! Vid extra sta ̈mma skall ovansta ̊ende paragrafer 1-5 fo ̈rekomma samt den eller de 
! fra ̊gor vilka fo ̈ranlett den extrasta ̈mman.

! g. Vid sta ̈mman skall protokoll fo ̈ras. Protokollet skall justerat ha ̊llas tillga ̈ngligt fo ̈r 
! medlemmarna senast tva ̊ veckor efter sta ̈mma.

! h. Extra a ̊rssta ̈mma ha ̊lles da ̊ styrelsen finner det erforderligt, revisorerna sa ̊ 
! pa ̊kallar eller da ̊ minst 1/10 av medlemmarna till styrelsen inger skriftlig 
! framsta ̈llning da ̈rom med angivande av de a ̈renden som skall behandlas. Vid extra 
! a ̊rssta ̈mma fa ̊r beslut endast fattas i fra ̊gor vilka angivits i kallelsen. Kallelse skall 
! ske minst 14 dagar fo ̈re sta ̈mmans avha ̊llande.

Jag yrkar härmed 

att:! lydelsen 

! b. Kallelse till ordinarie sta ̈mma skall ske minst 21 dagar fo ̈re sta ̈mmans 
! avha ̊llande.
!
! ändras till 

! b. Kallelse till ordinarie stämma skall ske fyra veckor före stämmans 
! avhållande.

att:! lydelsen 

! c. Motioner till sta ̈mman skall vara ordfo ̈randen tillhanda minst sju dagar fo ̈re 
! sta ̈mmans avha ̊llande. Motioner som skall inga ̊ i kallelsen skall vara ordfo ̈randen 
! tillhanda senast fem veckor innan sta ̈mmans avha ̊llande.

! ändras till 

! c. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda minst 2 veckor före !stämmans 
! avhållande. Motioner som skall ingå i kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 
! sex veckor innan stämmans avhållande. 
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att:! lydelsen 

! Årsmöteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan 
! stämmans avhållande.

! Läggs till.

att:! lydelsen 

! c) Styrelsens ekonomiska bera ̈ttelse.
!
! ändras till 

! c) Styrelsens ekonomiska bera ̈ttelse med resultat- och balansrapport.
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