Justeringar i stämmoboken och kompletterande förslag nr 16
Sidan 9 och 10
Cathrine Jonsson är inte nominerad till ledamot av Örnsköldsvik
Roland Jonsson är nominerad till ledamot av Örnsköldsvik
Sidan 14 och 15 Förbundsstyrelsens rapport om åtgärdade motioner
Motion nr 10-12 och motion nr 13 Informationsmaterial. Ett tillägg.
En broschyr som gäller lättförstålig information är planerad.
Sidan 20 Förbundsstyrelsens förslag nr 6
Tredje stycket nerifrån: inkom till kansliet 2009-06-22 via post
ska ändras till:
inkom till kansliet 2009-06-22 via fax
Sidan 30 förslag till Funktionsbeskrivning, förtroendevalda revisorer. Ett förtydligande
Tredje stycket nerifrån, första raden: med ”skriftligt utlåtande” menas revisionsberättelse.
Sidan 34-35 Förbundsstyrelsens förslag nr 16 Antal ombud vid riksstämman.
Kompletterande förslag bil. 1
Sidan 38 Förbundsstyrelsens yttrande motion nr 1 och nr 2
Tredje att-satsen, andra raden: 9a § ska ändras till § 6 a.
Sidan 44 FS yttrande motion nr 5
Andra stycket sista raden Extra riksstämma genomfördes senast 1983 skall ändras till 1981

Bilaga 1

Kompletterande förslag av förbundsstyrelsens förslag nr 16
Antal ombud vid riksstämman
Förbundsstyrelsen föreslår i rubricerat förslag att antalet ombud vid riksstämman ska vara
180. En grundförutsättning för förslaget är att varje lokalförening i princip är garanterad minst
en plats. Med förbundets nuvarande organisationsstruktur och medlemsantal finns emellertid
en risk att inte alla föreningar får en ombudsplats om antalet ombud minskas.
Förbundsstyrelsen anser fortfarande att övervägande skäl talar för styrelsens förslag om 180
ombud. För att tillförsäkra att alla föreningar får möjlighet till representation föreslås istället
ett ändrat förfaringssätt för fördelningen av ombud.
Förbundsstyrelsen föreslår mot den ovan angivna bakgrunden att stadgans § 6 under rubriken
”Sammansättning” får följande lydelse:
”Sammansättning
Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ och består av 180
av de anslutna lokalföreningarna valda ombud samt förbundsstyrelsen.
Fördelningen av ombud sker länsvis med ledning av medlemsantalet
den 31 december året före riksstämmoåret. Fördelningen av antal
ombud per län fastställs av förbundsstyrelsen senast fyra månader före
riksstämman. Denna fördelning sker genom att respektive län först
erhåller en ombudsplats per lokalförening. Resterande ombudsplatser
fördelas proportionerligt i förhållande till medlemsantalet i länen.
Inom respektive län fastställer lokalföreningarna tillsammans
fördelningen per förening. Om möjligt ska varje ansluten
lokalförening vara representerad av ett ombud. Fördelningen ska
meddelas förbundskansliet senast tre månader före riksstämman.
Om lokalföreningarna inte uppnår enighet vid fördelningen av ombud,
ska detta anmälas till förbundskansliet senast tre månader före
riksstämman. Förbundsstyrelsen fastställer då fördelningen med
hänsyn till antalet medlemmar i föreningarna och, om möjligt, med
representation av samtliga föreningar. Fördelningen meddelas
föreningarna senast två månader före riksstämman.”
Förbundsstyrelsen yrkar att riksstämman beslutar
att
anta förbundsstyrelsens förslag om ändring av förbundsstadgans § 6
under rubriken ”Sammansättning”.

