Förslag till dagordning 2011 års ordinarie stämma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Fastställande av röstlängd
Val av två justeringsmän
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Beslut om ombud får företräda mer än en medlem genom fullmakt.
Fastställande av dagordning
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för
det gångna verksamhetsåret
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
Presentation av styrelsens budgetförslag
Stadgeändringar;
1. Beslut enligt stadgans §17 om ändring tagen en första gång avseende § 10
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Årsavgifter och elevavgifter
Inkomna motioner
Övriga ärenden
Avslutning

Information om några av dagordningens punkter:
Beslut enl stadgarnas §17 om ändringarna en andra gång avseende §10
Dagens version:
§10 ser idag ut så här:
Styrelsen består av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter och väljs av föreningsstämman för tiden
fram till och med nästa föreningsstämma. Föreningsstämman utser ordförande. Vid föreningens första
föreningsstämma skall hälften av styrelsens ledamöter väljas för en tid av två (2) år. Resterande av
styrelsens ledamöter väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsens uppgift är att sköta den ekonomiska
förvaltningen samt att ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen skall sammanträda vid behov,
dock minst sex (6) gånger per år. Ledamot kan när som helst under verksamhetsåret begära extra
sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig, om hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens möten skall
protokollföras.
Ny lydelse:
§10.1 Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två till sex personliga
suppleanter.
§10.2 Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma,
samt väljer ledamöter och suppleanter för tiden intill nästa alternativt näst därefter kommande ordinarie
föreningsstämma.
§10.3 Lag om styrelserepresentation för de privatanställda gäller utöver ovan angivna antal ledamöter
och suppleanter i styrelsen.
Detta ger i normalfall, styrelsemöten med 9 personer och de suppleanter som vill vara med. Det ger
samtidigt möjlighet att lära sig utan särskilt ansvar, om man är suppleant, och man kan kliva in om
någon kliver i från. - Det man kan diskutera är förstås om suppleanterna ska vara personliga, och hur
många man "orkar" med. Dvs maxantalet på ett styrelsemöte, med ovan skrivning blir 9 + 8 + rektor,
dvs 18 personer....

