2019-05-25

Stadgeändringar beslutade av Årsstämman 2019
Nedanstående ändringar av Friluftsfrämjandets stadgar beslutades av Årsstämman 2019.

Under rubriken Ny lydelse nedan, redovisas ändringarna i kursiv och fetlagd text.
§
§ 4.8

Ny lydelse
Röstlängd upprättas och distribueras
senast 1:a februari varje år av Riks.
Röstlängden baseras på antal medlemmar
vid utgången av senaste medlemsår.

Nuvarande lydelse
Röstlängd upprättas och distribueras
senast 1:a februari varje år av Riks.
Röstlängden baseras på antal medlemmar
vid utgången av senaste medlemsår.

Skulle vid röstfördelningen fler än en
organisation vara lika berättigad att
erhålla den sista rösten tilldelas
vardera organisation en röst.
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Kommentar
Vid framtagning av röstlängd för 2019
uppstod fenomenet att två
lokalavdelningar i en region var lika
berättigade till den sista rösten.
Eftersom stadgarna inte gav någon
vägledning till hur den uppkomna
situationen skulle hanteras
genomfördes en lottning varvid en av
lokalavdelningarna fick den sista
rösten.
Styrelsen anser att båda
lokalavdelningarna skulle fått varsin
röst och föreslår nu en lydelse i
stadgarna som tydligt beskriver
hanteringen om situationen uppstår
igen.

2019-05-25

Stadgeändringar beslutade av Årsstämman 2019
§
§ 7.1.3

Ny lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Riksstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Föredragning av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Föredragning av
revisionsberättelse
 Fastställande av disposition av
resultat
 Fastställande av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning
 Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger stämman

Nuvarande lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Riksstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Behandling av styrelsens resultatoch balansräkning samt
verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhetsåret
 Revisorernas berättelse för samma
tid
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning
 Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger stämman
 Bekräftande av nya eller
förändrade styrdokument/policys
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Kommentar
Styrelsen föreslår att dagordningen
förtydligas med ett antal punkter
avseende behandling av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
Med nuvarande ordningsföljd på
punkterna ”Val av valberedning” och
”Val av revisorer” kan man tolka det
som att det är den nyvalda
valberedningen som ska föreslå
kandidater till punkten ”Val av
revisorer”. Därför föreslår styrelsen att
punkterna byter plats.
Punkten Riksstämmans avslutande
saknas i nuvarande stadgar och bör
läggas till sist på dagordningen.

2019-05-25

Stadgeändringar beslutade av Årsstämman 2019












Bekräftande av nya eller
förändrade styrdokument/policys
Behandling av inkomna
ärenden/motioner
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av arvode till
styrelsen.
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val och ordförande för
riksorganisationen tillika för dess
styrelse
Val av två ledamöter samt
eventuella fyllnadsval
Val av två revisorer med
personliga suppleanter för
dessa
Val av valberedning
Riksstämmans avslutande











Behandling av inkomna
ärenden/motioner
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av arvode till
styrelsen.
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val och ordförande för
riksorganisationen tillika för dess
styrelse
Val av två ledamöter samt
eventuella fyllnadsval
Val av valberedning
Val av två revisorer med personliga
suppleanter för dessa

Endast Riksstämman beslutar om
Friluftsfrämjandets strategiska inriktning.

Endast Riksstämman beslutar om
Friluftsfrämjandets strategiska inriktning.
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§
§ 7.1.4

Ny lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Årsstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Val av valberedningsgrupp (endast
år före riksstämmoår)
 Godkännande av dagordning
 Föredragning av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Föredragning av
revisionsberättelse
 Fastställande av disposition av
resultat
 Fastställande av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning

Nuvarande lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Årsstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Val av valberedningsgrupp (endast
år före riksstämmoår)
 Godkännande av dagordning
 Behandling av styrelsens resultatoch balansräkning samt
verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhetsåret
 Revisorernas berättelse för samma
tid
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning
 Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger stämman
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Kommentar
Styrelsen föreslår att dagordningen
förtydligas med ett antal punkter
avseende behandling av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
Punkten Årsstämmans avslutande
saknas i nuvarande stadgar och bör
läggas till sist på dagordningen.
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Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger stämman
Bekräftande av nya eller
förändrade styrdokument/policys
Behandling av inkomna förslag från
regionstyrelse
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av arvode till
styrelsen.
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val av tre ledamöter samt
eventuella fyllnadsval
Val av två revisorer med personliga
suppleanter för dessa
Årsstämmans avslutande










Bekräftande av nya eller
förändrade styrdokument/policys
Behandling av inkomna förslag från
regionstyrelse
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av arvode till
styrelsen.
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val av tre ledamöter samt
eventuella fyllnadsval
Val av två revisorer med personliga
suppleanter för dessa
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§
§ 7.2.3

Ny lydelse
Följande ärende skall behandla vid
Ungdomsstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Val av minst två personer att
utgöra valberedning för
förberedande av punkterna, Val
av två representanter till
Utvecklingsgrupp Ung och Val
av ombud till
Riksstämma/Årsstämma (nedan)
 Godkännande av dagordning
 Beslut att verka enligt
Friluftsfrämjandets stadgar
 Behandling av inkomna
ärenden/motioner
 Val av två representanter till
Utvecklingsgrupp Ung
 Val av ombud till
Riksstämma/Årsstämma

Nuvarande lydelse
Följande ärende skall behandla vid
Ungdomsstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Beslut att verka enligt
Friluftsfrämjandets stadgar
 Behandling av inkomna
ärenden/motioner
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Kommentar
Enligt Styrdokument Friluftsakademin
ska Ungdomsstämman utse två
representanter till Utvecklingsgrupp
Ung.
Ungdomsstämman ska också enligt
nuvarande stadgar välja ombud till
Riksstämma/Årsstämma.
Styrelsen anser att valen bör
förberedas av en valberedning som är
verksam under Ungdomsstämman.
De tre nya punkterna tillförs, enligt
styrelsens förslag, dagordningen för
Ungdomsstämman.
Punkten Ungdomsstämmans
avslutande saknas i nuvarande
stadgar och bör läggas till sist på
dagordningen.
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Ungdomsstämmans avslutande
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§
§ 8.1.3

Ny lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Regionstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Val av valberedningsgrupp
(endast år före riksstämmoår)
 Föredragning av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Föredragning av
revisionsberättelse
 Fastställande av disposition av
resultat
 Fastställande av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning

Nuvarande lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
regionstämma:
 Stämmans öppnande
 Upprop och fastställande av
röstlängd
 Val av ordförande för stämman
 Val av sekreterare för stämman
 Fråga om stämman är i
stadgeenlig ordning kallad
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Val av valberedningsgrupp (varje
år)
 Behandling av styrelsens resultatoch balansräkning samt
verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhetsåret
 Revisorernas berättelse för samma
tid
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning
 Antagande av Friluftsfrämjandets
stadgar
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Kommentar
Enligt § 8.4 Valberedning, ska det på
regionstämman år före riksstämmoår
väljas en valberedningsgrupp.
Punkten på dagordningen som
beskriver detta i nuvarande stadgar
innehåller en felaktig text inom
parentes och behöver därför justeras.
Styrelsen föreslår att dagordningen
förtydligas med ett antal punkter
avseende behandling av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
Vid punkten Val av valberedning är
texten inom parentesen felaktig och
behöver justeras så att den stämmer
överens med stadgans § 8.4.1
Med nuvarande ordningsföljd på
punkterna ”Val av valberedning” och
”Val av revisorer” kan man tolka det
som att det är den nyvalda
valberedningen som ska föreslå
kandidater till punkten ”Val av
revisorer”. Därför föreslår styrelsen att
punkterna byter plats.
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Antagande av Friluftsfrämjandets
stadgar
Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger stämman
Behandling av inkomna
ärenden/motioner
Fastställande av arvode till
styrelsen.
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val av ordförande för regionen
tillika för dess styrelse (endast
riksstämmoår)
Bestämmande av antalet
styrelseledamöter
Val av en tredjedel av ledamöterna
samt eventuellt fyllnadsval
Val av revisorer enligt stadgans
§ 8.7
Val av valberedning enligt
stadgans § 8.4.1
Val av ombud till
Riksstämma/Årsstämma
Val av ombud till Ungdomsstämma
Regionstämmans avslutande














Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger stämman
Behandling av inkomna
ärenden/motioner
Fastställande av arvode till
styrelsen.
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val av ordförande för regionen
tillika för dess styrelse (endast
riksstämmoår)
Bestämmande av antalet
styrelseledamöter
Val av en tredjedel av ledamöterna
samt eventuellt fyllnadsval
Val av valberedning (endast
riksstämmoår)
Val av revisorer enligt stadgans §
8.7
Val av ombud till
Riksstämma/Årsstämma
Val av ombud till Ungdomsstämma
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Punkten ”Regionstämmans
avslutande” saknas i nuvarande
stadgar och bör läggas till sist på
dagordningen.
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§
§ 9.1.2

Ny lydelse
Förslag till ärenden att behandla vid
lokalavdelningens årsmöte avges
skriftligt till lokalavdelningens styrelse
senast två veckor före årsmötet. Varje
medlem i lokalavdelningen har rätt att
lämna in förslag.

Nuvarande lydelse
Nuvarande § 9.1.2 döps om till § 9.1.3
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Kommentar
Av okänd anledning har texten som
reglerar hur och när enskild medlem
kan lämna in ärende/motion till
lokalavdelningens årsmöte fallit bort
ur stadgarna.
Beskrivning av hanteringen har funnits
med i ”Sammanställning av aktiviteter
och tider i de demokratiska
processerna” som är bilagd stadgarna
men inte under avsnittet i stadgarna
som avser lokalavdelning.
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§
§ 9.1.3

Ny lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Årsmöte:
 Mötets öppnande
 Upprop av röstberättigade
medlemmar
 Val av ordförande för mötet
 Val av sekreterare för mötet
 Fråga om årsmötet är i stadgeenlig
ordning kallat
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Föredragning av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Föredragning av
revisionsberättelse
 Fastställande av disposition av
resultat
 Fastställande av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning
 Antagande av Friluftsfrämjandets
stadgar

Nuvarande lydelse
Följande ärenden skall behandla vid
Årsmöte:
 Mötets öppnande
 Upprop av röstberättigade
medlemmar
 Val av ordförande för mötet
 Val av sekreterare för mötet
 Fråga om årsmötet är i stadgeenlig
ordning kallat
 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
 Val av rösträknare
 Godkännande av dagordning
 Behandling av styrelsens resultatoch balansräkning samt
verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhetsåret
 Revisorernas berättelse för samma
tid
 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning
 Antagande av Friluftsfrämjandets
stadgar
 Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger mötet
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Kommentar
Styrelsen föreslår att dagordningen
förtydligas med ett antal punkter
avseende behandling av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
Med nuvarande ordningsföljd på
punkterna ”Val av valberedning” och
”Val av revisorer enligt stadgans §
9.8” kan man tolka det som att det är
den nyvalda valberedningen som ska
föreslå kandidater till punkten ”Val av
revisorer enligt stadgans §9.8”. Därför
föreslår styrelsen att punkterna byter
plats.
Punkten ”Årsmötets avslutande”
saknas i nuvarande stadgar och bör
läggas till sist på dagordningen.
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Behandling av ärenden som
styrelsen förelägger mötet
Behandling av inkomna
ärenden/motioner
Fastställande av arvode till
styrelsen
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val av ordförande för
lokalavdelningen tillika för dess
styrelse
Bestämmande av antalet
styrelseledamöter och eventuella
suppleanter
Val av halva antalet ledamöter
samt eventuella fyllnadsval
Val av revisorer enligt stadgans
§ 9.8
Val av valberedning
Val av ombud till Regionstämma
Övriga frågor
Årsmötets avslutande













Behandling av inkomna
ärenden/motioner
Fastställande av arvode till
styrelsen
Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhetsräkenskapsår
Val av ordförande för
lokalavdelningen tillika för dess
styrelse
Bestämmande av antalet
styrelseledamöter och eventuella
suppleanter
Val av halva antalet ledamöter
samt eventuella fyllnadsval
Val av valberedning
Val av revisorer enligt stadgans §
9.8
Val av ombud till Regionstämma
Övriga frågor
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