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Enligt §5.6 Utlysande åligger det styrelsen att kalla till föreningsmötet minst fem läs-
dagar innan mötet äger rum. Styrelsen tycker att det är för lite då det kan göra det svårt
för medlemmar att delta på föreningsmötet och medlemmarnas möjlighet att komma med
egna förslag och motioner till föreningsmötet begränsas. Vidare har styrelsen begränsad
möjlighet att komma med motionssvar på de motioner som inkommer då motionsstopp
infaller tre (3) läsdagar innan föreningsmötet.
Valberedningens roll är också otydlig då den enligt stadgan ska framlägga förslag på funk-
tionärer inför föreningsmötet. Det är inte helt uppenbart att funktionärerna som åsyftas är
styrelsen, revisorerna och valberedningen varför det finns viss poäng i att förtydliga detta.

Styrelsen yrkar därför på

att ersätta §5.6 Utlysande

Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall av föreningens styrelse uppsättas på sektionens an-
slagstavla och/eller skickas ut på D-Chips maillista senast 5 läsdagar före föreningsmötet.
Kallelse till extra föreningsmöte ska på samma sätt offentliggöras senast fyra läsdagar före
mötet.

med

Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall av föreningens styrelse uppsättas på sektionens an-
slagstavla och/eller skickas ut på D-Chips maillista senast tio (10) läsdagar före förenings-
mötet. Motionsstopp infaller sju (7) läsdagar före föreningsmötet, motioner som inkommer
efter satt datum är att betrakta som sena handlingar och behandlas av styrelsen i mån av tid.
Möteshandlingarn ska vara medlemmarna till handa senast fem (5) läsdagar innan förenings-
mötet och skickas då ut på D- Chips maillista.

Kallelse till extra föreningsmöte skall offentliggöras på sektionens anslagstavla och skickas
ut på D-Chips maillista senast fyra (4) läsdagar före föreningsmötet. Vid extra föreningsmöte
föreligger inget motionsstopp. Information om det brådskande ärende vilket framkallat före-
ningsmötet ska bifogas till kallelsen. Övriga handlingar finns på plats.

att ändra §5.10 Upptagande av ärenden

Medlem som önskar få ärende behandlat på föreningsmötet skall skriftligen inlämna motion i
ärendet till föreningens styrelse senast tre läsdagar före mötet.
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till

Medlem som önskar få ärende behandlat på föreningsmötet skall skriftligen inlämna motion i
ärendet till föreningens styrelse senast fem (5) läsdagar före mötet. Motioner som inkommer
efter satt datum är att betrakta som sena handlingar och behandlas av styrelsen i mån av tid.
Var medlem äger också rätt att med föreningsmötets medgivande lyfta ärenden under pågåen-
de föreningsmöte.

att Att i stadgarna ändra §7.2 Uppgift

Det åligger valberedningen att senast fem läsdagar före föreningens höstterminsmöte respekti-
ve vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer inför föreningens medlemmar.

till

Det åligger valberedningen

att senast fem (5) läsdagar före föreningens höstterminsmöte framlägga ett förslag till val
av styrelse samt revisorer.

att senast fem (5) läsdagar före föreningens vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av
valberedning.

För styrelsen,

Filippa de Laval
Ekonomiansvarig
Lund, dag som ovan
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