
 

Motioner för ändringsförslag till Stadgar SÖF inlämnade av Emma Öhrwall, SÖF VG, del 2 
       

Nuvarande Stadgar 
 

Motion-Ändringsförslag 
 

Yttrande från stadgekommitté 

Lokala stadgar 

§ 17. ÅRSMÖTE 

Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång 

efter Förbundets årsmöte. 

Ändringsförslag: 

I nuvarande stadgar ska lokalföreningen hålla sitt 

årsmöte efter Förbundets årsmöte, vilket går emot 

föreningspraxis. 

Lokalföreningen har årsmötet först för att kunna rösta 

och besluta om motioner som eventuellt ska skickas 

vidare till förbundets årsmöte. 

Med nuvarande ordning kan en motion tvingas dras 

tillbaka efter beslut på Förbundets årsmöte, om 

lokalföreningens medlemmar ej ställer sig bakom 

motionen. 

Yttrande/Ändringsförslag Stadgar SÖF 

Regionförening (Lokala stadgar) 

Föreningens ordinarie årsmöte hålls efter förbundets 

årsmöte. Mötet ska hållas före april månads utgång 

på tid och plats som bestäms av Föreningsstyrelsen. 

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske 

senast 14 dagar i förväg. 

 
Yttrande: 

Mycket av det som avhandlas på Förbundets års-

möte och har påverkan på regionala nivå och bör 

vara styrande för SÖF’s totala verksamhet. Stadge-

kommittén var överens om att det var en övervä-

gande faktor i ställningstagandet om ordningsfölj-

den av årsmöten. 

 

 

§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

 
Styrelsen kan utesluta medlem som brutit mot 

stadgarna, skadat eller motarbetat SÖF Uteslutning 

ur SÖF innebär samtidigt uteslutning ur Lok 

Lokalförening, som ej verkar i enlighet med SÖFs 

Ändringsförslag/tillägg ang Avsätta förtroendevalda 

De främsta förändringarna i detta förslag berör 

processen kring att avsätta förtroendevald och där vi 

väljer att lägga fram förslag enligt praxis. 

”Att avsätta förtroendevald kan endast ske av de som 

gett denne förtroende, alltså medlemmarna och därför 

Yttrande: 

§ 8 Utträde och uteslutning  



stadgar, kan uteslutas. Sådant beslut fattas av SÖFs 

styrelse och har omedelbar verkan. Beslutet kan 

överklagas till SÖFs årsmöt 

 

 

 

 

sker detta på ett ordinarie eller extra årsmöte.” 

Kommentar: 

Då styrelseledamöter är ansvariga för beslut och kan stå 

till svars för tagna beslut anser vi att det ska 

protokollföras när det finns avvikande mening. 

Ändringsförslaget gällde att endast årsmöte kan av-

sätta en förtro 

Stadgekommittén noterade att det kan brådska att 

avsätta en förtroendevald som brutit mot stadgarna, 

skadat eller motarbetat Förbundet och att därför bi-

behålla stadgarnas skrivning.  

 

§ 19 VALBEREDNINGEN 

Nomineringar kan lämnas till valberedningen 

senast sex veckor före årsmötet varefter ytterligare 

nomineringar ej kan ske. Valberedningen kan vid 

behov komplettera nomineringarna fram till mötets 

öppna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag för ”Nomineringar” 

Medlemmar ska kunna nominera kandidater på/under 

ÅM.   

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande: 

  

Stadgekommittén beslöt att föreslå att behålla nuva-

rande stadgars regel. 

Detta för att bibehålla ett demokratiskt förfarande 

vid årsmötet och att på så sätt låta alla deltagare få 

information om valberedningens förslag till årsmö-

tet enligt dagens nuvarande stadgar. 

 

Dessutom, valberedningen anses vara de som 

har ”screenat” kandidater och kollat upp att de kän-

ner till verksamheten och att de kan vara lämpliga 

för uppdrag som styrelseledamot. 

Om man får en nominering på/under årsmötet är det 

svårt för valberedningen kolla upp den nominerade 

och se om den har kunskap och intresse för en 

funktion i styrelsen.  

Avböjd kandidatur 

 

”Valberedningen skall senast den 15 januari samma 

Ändringsförslag för ”Avböjd kandidatur”: 

Ändras till, ”Valberedningen skall senast 1 november, 

Yttrande/ändringsförslag i stadgar 

“Valberedningen sammanträder när dess ordförande 



år som årsmötet äger rum meddela styrelsen vilka 

förtroendevalda som avböjt kandidatur.” 

 

 

inför årsmöte nästkommande år, meddela 

medlemmarna vilka förtroendevalda som avböjt 

kandidatur.” 

Kommentar, då det är medlemmarna som utser 

kandidater för nomineringar behöver dessa i god tid 

veta vilka som avböjt vidare kandidatur. 

 

eller minst halva antalet ledamöter bestämmer det.  
Valberedningen ska senast den 1 november året 

innan årsmötet fråga de förtroendevalda vars 

mandattid går ut vid årsmötet om de kandiderar för 

kommande mandatperiod.” 

 

Valberedningen ska senast den 1 december samma 

år meddela styrelsen vilka förtroendevalda som 

avböjt omval.” 

 

 

 

§ 16 AVGÅNG  

Styrelsemedlem eller suppleant som under 

mandatperioden avgår skall skriftligt meddela detta. 

Ersättare kan adjungeras till styrelsen. 

Ordinarie styrelsemedlem som utan godtagbar 

anledning ej deltar vid tre styrelsemöten kan 

permanent ersättas med suppleant. Suppleant som 

utan godtagbar anledning ej deltar vid tre 

styrelsemöten kan avstängas från styrelsearbetet. 

 

Ändringsförslag: 

Med sjuka och multisjuka personer engagerade i 

föreningen behövs ett förtydligande och en definition 

av ”godtagbar anledning” under § 16 i Förbundets 

stadgar. 

 

Yttrande/ändringsförslag i stadgar 

§ 20  Avgång och avstängning 

Styrelseledamot eller suppleant som avgår under 

mandatperioden ska skyndsamt och skriftligt 

meddela detta. Finns tillgänglig suppleant träder den 

in på den avgåendes plats. Vid behov kan ytterligare 

person(er) adjungeras, men har då inte rösträtt.  

Ordinarie styrelseledamot som är frånvarande vid 

tre styrelsemöten utan att ha anmält förhinder kan 

permanent ersättas med suppleant. 

Suppleant som är frånvarande vid tre styrelsemöten 

utan att ha anmält förhinder kan stängas av från 

styrelsearbetet. 

 

 


