§16a Proposition om stadgeändringar: Sveroks stadgerevision
2017
Bakgrund
Under 2017 har Sverok gjort en revision av föreningens stadgar och påpekat ett antal
punkter där man menar att stadgarna behöver ändras för att stämma med de krav Sverok
ställer på sina medlemsföreningar. Mot bakgrund av detta lägger styrelsen härmed fram
nedanstående förslag till stadgeändringar men rekommenderar årsmötet att endast anta
vissa av dem (se kommentarer nedan).
Förslag
Följande stadgeändringar föreslås:
a) att lydelsen:
§ 3 Föreningen Gyllene Hjortens förvaltning handhas av en styrelse med säte i
Gävle. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan stämmorna.
ändras till:
§ 3 Föreningen Gyllene Hjortens förvaltning handhas av en styrelse med säte i
Uppsala. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan stämmorna.
Kommentar: Föreningslokalen flyttades till Uppsala efter stämmobeslut 2013 men ingen
stadgeändring har gjorts som formellt ändrat föreningens säte. Styrelsen rekommenderar
därför årsmötet att bifalla denna ändring nu.
b) att i kapitel I (Mål) med nuvarande lydelse:
Föreningens namn är Föreningen Gyllene Hjorten. Föreningens ändamål är att
levandegöra sagovärlden Erborigien. Denna värld liknar i många avseenden
europeisk medeltid. Härav följer att studier i medeltida historia och framställningen av
medeltida dräkter, vapen, verktyg och dylikt är en väsentlig del av föreningens
verksamhet. Föreningen skall sträva efter att vid olika arrangemang levandegöra
Erborigien. Det skall ske genom spelande av erborigiska personer i miljöer och
sammanhang trogna sagan.
läggs till att:
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst oberoende.
Kommentar: I nuvarande stadgar står inte uttryckligen att Gyllene Hjorten som förening är
ideell samt partipolitiskt och religiöst oberoende, och styrelsen ser ingen anledning att
motsätta sig Sveroks rekommendation att detta uttryckligen ska framgå av stadgarna.
Styrelsen rekommenderar därför årsmötet att bifalla denna ändring.

c) att i föreningens mål (se punkt b) ovan för nuvarande formulering) dessutom läggs
till att:
Föreningen är ansluten till Sverok.
Kommentar: Från Sveroks sida anges som ett krav att detta tillägg ska finnas i stadgarna för
att föreningen ska kunna få bidrag från förbundet, men inget liknande krav har tidigare rests
trots att föreningen varit medlem i förbundet sedan 1993. Att inkludera denna formulering
skulle innebära att ett eventuellt utträde ur Sverok skulle kräva stadgeändring. Styrelsen
rekommenderar årsmötet att inte bifalla denna ändring.
d) att kapitel VII (Upplösning) med följande lydelse:
b. Den avslutande årsstämman äger att besluta om fördelandet av
föreningens tillgångar
ändras till
b. Vid föreningens upplösning skall tillgångarna tillfalla Sverok eller en
organisation som verkar i Sveroks anda. Den avslutande årsstämman äger att
besluta om detta.
Kommentar: Från Sveroks sida anges som ett krav att det sista årsmötet inte fritt får
disponera föreningens tillgångar utan att stadgarna måste stipulera att tillgångarna endast
får gå tillbaka till Sverok eller till en liknande förening eller organisation. Styrelsen ställer sig
starkt kritisk till detta krav och anser att föreningens årsstämma såsom varande föreningens
högsta beslutande organ bör vara fri att besluta så som den finner lämpligt. Vid
medlemsmötet under Miniäventyrshelgen 2017 diskuterades denna fråga och de närvarande
medlemmarna var samstämmigt eniga om att denna stadgeändring vore olämplig. Styrelsen
rekommenderar därför årsstämman att inte bifalla denna ändring.

