
§ 7 Medlems åliggande

Nuvarande lydelse

Av medlem förväntas, att denna skäligen följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till
förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om medlemskap och i frågor om intagning av
barn. Medlem skall till föreningen erlägga elevavgift så som föreningsstämman beslutar. Vid utebliven
inbetalning utgår en påminnelseavgift, fastställd av styrelsen. Denna påminnelseavgift utgår även vid
uteblivna årsavgifter. Det åligger medlem att följa de ordningsföreskrifter, som beslutats av styrelsen.

Ny lydelse

Av medlem förväntas, att denna skäligen följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till
förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om medlemskap och i frågor om antagning av
barn. Medlem skall till föreningen erlägga elevavgift så som föreningsstämman beslutar. Vid utebliven
inbetalning utgår en påminnelseavgift, fastställd av styrelsen. Denna påminnelseavgift utgår även vid
uteblivna årsavgifter. Det åligger medlem att följa de ordningsföreskrifter, som beslutats av styrelsen.

§11 Revisorer

Nuvarande lydelse

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas (1) revisor samt högst (1) revisorssuppleant för tiden
fram till och med nästföljande föreningsstämma.

Ny lydelse

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas (1) revisor samt (1) verksamhetsrevisor för tiden
fram till och med nästföljande föreningsstämma. Revisorn ska vara auktoriserad. Till revisor kan även
ett registrerat revisionsbolag väljas.

Verksamhetsrevisor ska revidera styrelsen arbete och följa upp styrelsens beslut, och i övrigt följa
reglerna kring revision i Föreningslagen (1987:667)

§15 Rösträtt

Nuvarande lydelse

Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än hälften (1/2) av medlemmarna är
representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar kräver annan majoritet, samt vid
personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet får endast
företräda en (1) medlem, om inte föreningsstämman beslutar annat.

Ny lydelse

Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än en fjärdedel (1/4) av
medlemmarna är representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667)
kräver annan majoritet, samt vid personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att rösta genom
ombud. Antalet ombud regleras i lag om ekonomiska föreningar.



§17 Stadgeändringar

Nuvarande lydelse

Ändringar av stadgarna fordrar endera enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar
närvarande på en föreningsstämma eller enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de
röstberättigade vid två på varandra följande föreningsstämmor eller den större majoriteten som kan
krävas enligt föreningslagen.

Ny lydelse

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträtts av
minst två tredjedelar av de röstande, om inte något annat följer av Lagen om ekonomiska föreningar
(SFS 1987:667)

§21 Överskottsfördelning

Nuvarande lydelse

Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett, föras i
ny räkning, såvida inte föreningsstämman beslutar annat.

Ny lydelse

Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett, föras i
ny räkning.


