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§ 9. Rösträtt Nuvarande text 
Vid årsmöte samt extra årsmöte som hålles senast den sista februari äger varje medlem en 
röst, om medlemsavgift för föregående räkenskapsår erlagts senast den 31 Oktober det året. 
Vid extra årsmöte som hålles efter den första februari äger varje medlem en röst, om 
medlemsavgiften för pågående räkenskap erlagts minst en månad före mötet. 
Stödjande medlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i § 12, men ej 
rösträtt. 
Röstning genom skriftlig fullmakt får förekomma. Dock endast genom röstberättigad medlem 
och varje röstberättigad medlem får ha max 2 st fullmakter 
  
§ 9. Rösträtt Föreslår denna text 
Vid årsmöte samt extra årsmöte äger varje medlem en röst, om medlemsavgift för 
föregående räkenskapsår erlagts senast den 31 Oktober det året. 
Vid extra årsmöte som hålles efter den första februari äger varje medlem en röst, om 
medlemsavgiften för pågående räkenskap erlagts minst en månad före mötet. 
Stödjande medlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i § 12, men ej 
rösträtt. 
Röstning genom skriftlig fullmakt får förekomma. Dock endast genom röstberättigad medlem 
och varje röstberättigad medlem får ha max 2 st fullmakter 
  
Jag har alltså tagit bort texten; som hålles senast den sista februari . 
Förmodligen en text som smugit sig kvar sen senaste revisionen av stadgarna. Så antingen 
tar man bort den helt eller så sätter man sista mars som datum. 
  
  
§ 11. Årsmöte Nuvarande text 
Årsmöte äger rum senast den sista Mars. 
Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på ett 
sätt som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmöte utfärdas minst tio dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. 
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annat än stadgeändring 
(vilket behandlas i § 8) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 
Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för 
medlemmar från 14 dagar före årsmötet. 
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig. 
  
§ 11. Årsmöte Föreslår denna text 
Årsmöte äger rum senast den sista Mars. 
Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minsttvå månader i förväg på 
ett sätt som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmöte utfärdas minst tio dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. 
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annat än stadgeändring 
(vilket behandlas i § 8) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 
Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för 
medlemmar från 14 dagar före årsmötet. 
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig. 
  
Jag har här ändrat texten till; två månader , då det gäller förhandsmeddelande . Detta då det 
krävs att förslag till stadgeändring lämnas in minst två månader i förväg. 
  


