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RepeaterSällskapet Västra

Motion till 2011 årsmöte om stadgeändringar. (1 bilaga)
Bakgrund
Jag lämnade in ett förslag till uppdatering av gällande stadgar till årsmötet 2009. Då
protokollet för 2009 års årsmöte spårlöst försvunnit, samt att nämnda motion inte nämns i
2010 års årsmötesprotokoll lämnar jag nu in samma motion en gång till med några smärre
uppdateringar.
Gällande stadgar, antagna 1986, innehåller en del gamla benämningar på myndigheter och bör
uppdateras för att passa nuvarande verksamhet och verklighet. Vissa grammatiska ändringar
och rättelser bör även göras. Föreslagna ändringar är i fet stil för synbarhetens skull.
Ändringar föreslås i stadgarnas §1, 3, 4, 5, 6 och 7. (§9 och §10 berörs också)
Det är inga stora förändringar, utan snarast justeringar för att spegla den verklighet som råder
idag. Numrering av underparagrafer föreslås även.
Som bilaga till denna motion finns stadgarna i sin helhet som de skulle se ut med de
föreslagna ändringarna inlagda.
Ändringsförslag 1 (Byte av Tvt till PTS, samt förtydliga paragrafen)
Nuvarande lydelse i §1:
- Att vidarebefordra information från Tvt och SSA.
Förslag till ändring:
- Att vidarebefordra information från PTS och SSA till medlemmarna.

Ändringsförslag 2 (Medge att styrelsen tillsätter vakant post inom vald styrelse)
Tillägg, efter styrelsesammansättning, i §3:
I de fall aktuell post inte kan väljas på årsmötet, kan styrelsen vid behov välja någon av
ledamöterna/suppleanterna att inneha aktuell styrelsepost på ett konstituerande möte.

Ändringsförslag 3 (Byte av Tvt till PTS)
Nuvarande lydelse i §3:
- Att vidarebefordra information från Tvt och SSA till medlemmarna.
Förslag till ändring:
- Att vidarebefordra information från PTS och SSA till medlemmarna.
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Ändringsförslag 4 (Rättning av svenskan i paragrafen)
Nuvarande lydelse i §4:
Föreningens räkenskapsår omfattar samma tid och skall bokslut vara upprättad senast 31 maj.
Förslag till ändring:
Föreningens räkenskapsår omfattar samma tid och bokslut skall vara upprättad senast 31 maj.

Ändringsförslag 5 (Flytt av årsmötet från juni till juli, samt medge kallellse via e-mail)
Nuvarande lydelse i §5:
Årsmöte skall hållas före utgången av juni månad och kallelse till årsmötet skall ske
skriftligen två veckor före årsmötet.
Förslag till ändring:
Årsmöte skall hållas före utgången av juli månad och kallelse till årsmötet skall ske
skriftligen eller med e-mail senast två veckor före årsmötet. Om kallelsen sker med e-mail
skall mottagningskvitto begäras.

Ändringsförslag 6 (Tillägg om när nya stadgar börjar gälla)
Nuvarande lydelse i §5:
Stadgeändringen är giltig då med 2/3 majoritet av angivna röster, såväl vid ordinarie som
extra årsmöte.
Förslag till ändring:
2/3 majoritet bifall av angivna röster krävs, såväl vid ordinarie som extra årsmöte, för
stadgeändring. De nya stadgarna träder ikraft omedelbart efter beslut i det andra,
extra, årsmötets avslutande.

Ändringsförslag 7 (Årsmötesprotolollets tillgänglighet för medlemmarna/allmänheten)
Tillägg i §5:
Justerat årsmötesprotokoll skall, utan dröjsmål, anslås på RSV hemsida.
Medlem skall på begäran kunna få papperskopia av justerat årsmötesprotokoll.

Ändringsförslag 8 (Ändring för ökad läsbarhet)
Flytt av text i §5 till egen paragraf:
Bestämmelser om extra årsmöte bryts ut till en egen paragraf.
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Ändringsförslag 9 (Omskrivning så att föredragninglistan är fastställd i stadgarna)
Nuvarande lydelse i §5:
Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma:
Förslag till ändring:
Vid ordinarie årsmöte skall följande föredragningslista användas:

Ändringsförslag 10 (Byte från val av fler styrelsemedlemmar till hur stor styrelsen ska vara)
Nuvarande lydelse i §5:
Beslut om ytterligare ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Förslag till ändring:
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ändringsförslag 11 (Juridiskt förtydligande)
Nuvarande lydelse i §5:
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag till ändring:
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (styrelsens medlemmar äger ej rösträtt i denna fråga)

Ändringsförslag 12 (Namnbyte på postgiro till plusgiro, samt tillåta bankgiro)
Nuvarande lydelse i §6:
Föreningen skall ha postgirokonto. Kontot tecknas gentemot postgirot av ordföranden och
kassören var för sig.
Förlag till ändring:
Föreningen skall ha plusgiro- och/eller bankgirokonto. Kontot tecknas av ordföranden
och kassören var för sig.

Ändringsförslag 13 (Kallellse till extra årsmöte på samma sätt som till ordinarie)
Nuvarande lydelse i §5:
Kallelse till extra årsmöte sker skriftligen senast två veckor före mötet och föredragningslista
skall bifogas.
Förlag till ändring:
Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte enligt §§6.1 - 6.3
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Ändringsförslag 14 (Handläggning av stadgeändringar)
Nuvarande lydelse i §7:
Förslag till stadgeändring skall föreläggas medlem senast två veckor före årsmöte.
Förlag till ändring:
Förslag till stadgeändring skall delges medlem senast vid kallelse till det årsmöte som ska
behandla ärendet. Styrelsens yttrande skall bifogas.
Efter stadgeändring skall de nya stadgarna utan dröjsmål anslås på RSV hemsida.
Medlem skall på begäran kunna få papperskopia av gällande stadgar.
Ändringsförslag 15 (Tillägg om ”dead line” för motioner)
Ny paragraf:
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april för att den ska behandlas av
årsmötet.

Ändringsförslag 16 (Ny numrering för bättre läsbarhet)
Nuvarande numrering:
Nuvarande stadgar har 10 st paragrafer med relativt mycket text i varje paragraf, vilket gör
dem aningen svårlästa.
Förlag till ändring:
Ny numrering med underpunkter och rubriker som underlättar läsningen av stadgarna.
Se bilaga för utseende med den nya numreringen.

Kallinge, datum som ovan.
SM7LKS, Bo Skoglund
2011-03-28
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Bilaga: Stadgarnas utseende om denna motion bifalls i sin helhet.

Sida 4 (4)

