
Förslag på stadgeändringar  
  
ÖFK:s stadgar när det gäller kallelse och förslagsställande till föreningens årsmöte är inte utformade 
på ett sätt som ger transparens och demokrati. De är utformade på ett sätt som gör det onödigt svårt 
för medlemmarna att motionera till årsmötet. Genom några små förändringar kan vi ge medlemmarna 
bättre möjligheter att påverka.  
  
Enligt stadgarna ska kallelsen till årsmötet skickas ut senast två veckor efter att sista motionsdag 
passerat, vilket innebär att när medlemmen får kallelsen är det redan för sent att motionera. Det finns 
ingen anledning att ha så kort kallelsetid till årsmötet, kallelsen bör istället innehålla information om 
när sista motionsdatum infaller. Vi föreslår att kallelsen skickas senast fyra veckor innan årsmötet och 
att sista motionsdag infaller två veckor innan mötesdatumet. Styrelsen har då en vecka på sig för att 
avge yttranden. Vi föreslår också att kallelsen skickas direkt till medlemmarna, genom e-post. På det 
viset kommer fler ha möjlighet att ta del av den utan att det blir administrativt betungande för 
föreningen.  
  
Det finns inte heller något skäl till varför valberedningen alltid skall bestå av två personer, som det 
står i stadgarna i dag. I takt med att ÖFK:s ekonomi växer och verksamheten blir allt mer komplex 
kommer det innebära att styrelsens ansvar blir större. Det kommer att krävas större valberedningar 
med fler kompetenser och perspektiv, för att vi ska få den bästa möjliga styrelsen. Som det är i dag 
tillåts inte ens årsmötet välja en större valberedning, om det skulle vilja göra det.  
  
Vi föreslår årsmötet besluta  
  
att första meningen i andra stycket i stadgans 15 § ändras till: ”Kallelse till årsmötet skall av styrelsen 
senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna, genom e-post och via föreningens hemsida.”  
  
att tredje meningen i andra stycket i stadgans 15 § ändras till “Om förslag har väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga 
av väsentligt betydelse för föreningen eller dess medlemmar före det att kallelsen skrivs så ska ska det 
anges i kallelsen”.   
  
att första meningen i andra stycket i stadgans 16 § ändras till: ”Förslag från medlem skall vara 
styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.”  
  
att lägga till meningen “Inkomna förslag skall skickas till alla medlemmar genom e-post senast en 
vecka innan årsmötet” i slutet på stadgans 16 §  
  
att första meningen i första stycket i stadgans 23 § ändras till: ”Valberedningen består av ordförande 
och minst en övrig ledamot valda av årsmötet.”  
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