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Tid:   2016-12-05 kl 18.30 – 19.30 

Plats: Webinariemöte 

Kallade: Alla läns och lokalföreningar har fått inbjudan 

Deltog: 13 föreningar deltog på mötet tillsamman med GS och personal på kansliet samt delar av FS 

 

Ämnet för dagens möte är redovisning av den pågående stadgerevisionen 

Vice ordförande Jonas Gombrii presenterar innehållet i stadgerevisionen och vilka delar av 
stadgarna som föreslås att förändras. Förslaget på de nya förbundsstadgarna hade bifogats 
mötesinbjudan. 
Dokumentet med en sammanställning av frågor med svar från ordförandemötet nummer 2 
bifogades också mötesinbjudan.  
 
På mötet presenterades den fortsatt processen för stadgerevisonen. 

Vi beslöt att skapa en referensgrupp som ska stötta stadgegruppen snabb återkoppling på 
stadgeförslaget innan det går ut på remiss till alla föreningarna. 

Stadgegruppen har redan fått återkoppling från Skaraborg, Västerbotten och Östergötland 
med bra förslag och konstruktiva formuleringar.  

På ordförandemötet erbjöd sig Skåne, Södermanland och Jämtland att också lägga tid på att 
snabbt stötta stadgegruppen med granskning av nuvarande förslag (version 0.7) och 
konstruktiva formuleringar. 

Planen för denna snabba återkoppling ser ut så här: 

Fredag 16 december ska referensgruppen återkoppla med konstruktiva förslag till 
stadgeförslaget (Skåne, Södermanland och Jämtland ) på mail 

Under helgen 17-18 december sammanställer Jonas och Britta ett nytt stadgeförslag märkt 
med Utkast 0.8 som skickas ut senast söndag kväll. 

 



 

 

 
 

Måndag 19 december har stadgegruppen och referensgruppen ett videokonferensmöte 
mellan kl 20.00 och ca 22.00. Ursäkta den sena tiden på kvällen men det är jul snart och de 
flestas kalendrar är fulla. Hoppas så många som möjligt kan delta på mötet.  

Syftet med mötet är att vi ska vara överens om den version som vi ska skicka ut på remiss till 
alla föreningarna. 

Måndagen den 9 januari till tisdag 31 januari 2017 pågår remisstiden för det nya 
stadgeförslaget. Alla föreningarna ska ha förslaget utskickat till sig innan 9/1 och remissvaret 
ska vara tillbaka senast 31/1 för att tas med i den fortsatta bearbetningen av förslaget.  

I mitten på februari kommer stadge - och referensgruppen behöva ha ett nytt 
videokonferensmöte för att bli överens om vilket förslag vi ska skicka ut tillsammans med 
stämmohandlingarna. Vi måste lämna detta förslag senast 1 mars 2017. Vi bokar tiden i 
februari när vi hörs 19/12. 

I slutet på februari kommer vi bjuda in till ett nytt ordförandemöte och presentera det 
förslag som kommer bifogas stämmohandlingarna. På stämman blir ytterligare en 
genomgång och då ska vi rösta på förslaget som stadgegruppen med stöd av 
referensgruppen presenterar. 

Förutom förbundets stadgar ska vi skapa föreningarnas stadgar som kallas normalstadgar. 
Det kommer bara att finnas på en nivå enligt förslaget. Här behöver referensgruppen också 
göra en insats. 

 

Tack för allas stora engagemang i stadgerevisionen. Det är spännande att skapa stadgar som 
ska stötta förbundet in i framtiden. Det är många stora frågor som behöver beslutas. Därför 
är det bra att vi nu fått en referensgrupp som stöd. 

Stadgegruppen önskar er alla en riktigt fin jul och gott nytt år 

Genom Jonas och Britta 

2016-12-09 

 


