Proposition 1: Förtydligande
§ 6 Årsmöte
Från:
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket samtliga medlemmar kallas.
Kapitlet hålls årligen senast i februari månad.
Till:
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket samtliga medlemmar kallas.
Ordinarie årsmöte hålls årligen senast i februari månad.
Motivering: Tydligare formulering.

Proposition 2: Förtydligande
§ 6.1 Beslutsfattande på årsmötet
Från:
Personval genomförs alltid genom sluten omröstning och är en följd av att
valberedningens förslag ej uppnår enkel majoritet, alternativt efter årsmötet beslut.
Till:
Personval genomförs genom sluten omröstning då valberedningens förslag ej uppnår
enkel majoritet, alternativt efter årsmötets beslut.
Motivering: Språkändring som förtydligar beslutsfattandet.

Proposition 3: Förtydligande
§ 10 Utskotten
Från:
I föreningen finns det tre permanenta utskott där respektive utskottsansvarig leder
arbetet med hjälp av föreningens medlemmar. Utskottsansvariga är tillika
styrelseledamöter och har därmed direkt beslutsrätt vid styrelsemöten.
Till:
I föreningen finns det tre permanenta utskott där respektive utskottsansvarig tillika
styrelseledamot leder arbetet med hjälp av föreningens medlemmar.
Motivering: Tar bort överflödig mening.

Proposition 4: Omformulering
§ 12.1 Firmatecknare
Från:
På årsmötet väljs två personer i styrelsen att var för sig teckna firman, varav den ena är
kassören och den andra ordföranden.
Till:
På årsmötet väljs två personer i styrelsen att överta rollen som föreningens
firmatecknare, varav den ena är kassören och den andra är ordföranden.
Motivering: Nuvarande formulering kräver att vi varje år tecknar firman på nytt.

Proposition 5: Upplösning av arbetslivsutskottet
att sats 1: § 9.2 Val av styrelse
Från:
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter samt
en suppleant, vilka alla skall vara ordinarie medlemmar.(...) Styrelsen skall i den mån det
är möjligt bestå av åtta ledamöter.
Till:
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt
en suppleant, vilka alla skall vara ordinarie medlemmar.(...) Styrelsen skall i den mån det
är möjligt bestå av sju ledamöter.
att sats 2: §9.3 Uppbyggnad av styrelsen
Från:
Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare,
informationsansvarig, de tre utskottsordföranden samt en suppleant.
Till:
Styrelsen skall i den mån det är möjligt bestå av: ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare, informationsansvarig, de två utskottsordföranden samt en suppleant.
att sats 3: §9.3.1.8
Från:
9.3.1.8 Arbetslivsansvarig
Ytterst ansvarig för arbetslivsutskottets verksamhet och rapporterar om dess arbete till
styrelsen.
Till:
§9.3.1.8 Stryks i sin helhet och ersätts med nästkommande paragraf.
att sats 4: §10 Utskotten
Från:
I föreningen finns det tre permanenta utskott (...)
Till:
I föreningen finns det två permanenta utskott (...)
att sats 5: §10.3 Arbetslivsutskottet
Från:
10.3 Arbetslivsutskottet
Arbetslivsutskottet har ansvar för den löpande arbetslivsinriktade verksamheten och
årligt återkommande inslag av denna karaktär. Arbetslivsutskottet skall arbeta med att
arrangera olika sorters aktiviteter som främjar föreningens koppling till arbetslivet och
medlemmarnas möjlighet till framtida arbete.
Till:
§10.3 Stryks i sin helhet och ersätts med nästkommande paragraf.

Motivering: Arbetslivsutskottet infördes för ett par år sedan då föreningen ansåg att det
kunde finnas ett behov av ett utskott för aktiviteter som riktar sig mot arbetslivet.
Styrelsen anser att det behovet bevisligen inte finns i föreningen och att
arbetslivsutskottet därför inte fyller någon funktion. Med tanke på de svårigheter som
föreningen har att engagera medlemmar och hitta medlemmar som är intresserade av
styrelsearbete anser styrelsen att ett extra utskott blir för mycket onödigt arbete. Vi är
dessutom övertygade om att de aktiviteter och det arbete som utskottsordföranden gjort
kan fördelas på de andra två utskotten utan att det blir en belastning på dessa
styrelseposter.

