
Skillnader mellan gamla och nya stadgar (2006 kontra 2022) 
Stadgarna från 2006 är i vissa avsnitt otydliga. 

De nya föreslagna stadgarna kompletteras med avsnitt som tydliggör bl.a. ansvar och skyldigheter 

och är bättre anpassade efter direktiv från Riksförbundet. 

1. Paragrafen Namn är struken. Framgår av stadgarnas titel. 

2. § 1 Ändamål är något förkortad. 

Meningen om föredrag m.m. är flyttad till §2 Verksamhet. 

3. I § 3 om medlemmar står inte längre Åkersbergabor. Paragrafen omdöpt till MEDLEMSKAP 

och inkluderar familjemedlemskap m.m. 

I paragrafen anges hur rösträtt får utövas. 

4. I paragrafen om årsavgift tydliggörs skillnaden mellan avgift till förbundet och avgift till 

föreningen. Uppgiften om förbundets tidning tas bort (är en förmån och inte en stadgepunkt) 

5. En ny § 5 har tillkommit om vad som gäller för uteslutning och utträde. 

6. En ny § 6 har tillkommit om föreningens verksamhetsår. Ingick tidigare i § 11. 

7. I § 7 om styrelsen (tidigare § 9) ändras att styrelsen ska bestå av ordförande plus sex 

ledamöter. I de gamla stadgarna var antalet ledamöter oklart formulerat. Det finns nu också 

mer detaljerade föreskrifter för styrelsens arbete. 

8. I de nya stadgarna, § 8 och § 9, finns reglerat vad som gäller för kallelse till årsmöte och extra 

årsmöte. Där framgår att handlingar normalt presenteras på webbplatsen. 

9. Agendan för årsmötet, § 10, har utökats från 14 till 18 punkter, baserad på Riksförbundets 

mall och där några punkter är omformulerade. Punkten 13 om ersättning till ledamöter finns 

för ev. framtida behov. 

10. I § 11 om motioner (tidigare § 6) har tidpunkten före årsmötet ökats från en månad till fem 

veckor för att säkert hinna behandlas av styrelsen. 

11. En ny § 12 om styrelsens skyldigheter har tillkommit. Hit har också flyttats, från § 10, 

avsnittet om firmatecknare. 

12. En ny § 13 om valberedningens arbete har tillkommit. 

13. I § 14 (tidigare 12) har rubriken ändrats från Revisorer till Revisor eftersom en av de båda är 

suppleant. 

14. I § 15 om Räkenskaper (tidigare 11) har tidsfristen för revisorerna utökats från tre veckor till 

en månad. 

15. I § 16 om stadgeändring behöver det första årsmötet inte längre vara ett ordinarie möte. 

16. Ordet förening har bytts mot sällskap på de flesta ställena. 


