
 

 

Förslag  

1 Förslag till stadgeändring 

Styrelsen i Solidus eCare Usergroup föreslår årsmötet att ändra stadgarna punkten 7.7 och 8.2 
enligt nedanstående. 
 

1.1 Nuvarande lydelse 

 
7.7 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas senast den 15 juni varje år och arrangeras av sittande styrelse. Möte 
öppnas av ordföranden i den sittande styrelsen. Fr.o.m. punkt 2 på dagordningen leds 
årsmötet av den vid möte valde ordföranden. Vid årsmöte ska följande frågor behandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

4. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat. 

5. Genomgång av protokoll från föregående årsmöte. 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Föredragning av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse. 

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna. 

12. Föredragning av verksamhetsplan och budget för tiden intill nästa årsmöte. 

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 

14. Val till styrelsen: 

 
 Ordförande för 1 år 

  2 ledamöter för 2 år 
  En suppleant för 2 år 
  Eventuella fyllnadsval 

15. Val av revisorer; 

  En ordinarie för ett år 
16. Val av valberedning; 

  Sammankallande för ett år 
  En ledamot för två år väljs vartannat år 
  En ersättare för två år väljs vartannat år 
  Eventuella fyllnadsval 

17. Behandling av förslag och motioner 

18. Övriga ärenden som ankommer på mötet 

19. Avslutning 

 



 

 

8.2 Sammansättning  
Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter, valda bland 
medlemmarnas representanter på årsmötet. Ordföranden väljs för en mandatperiod på 1 
år för tiden intill nästa årsmöte och hälften av de övriga ledamöterna väljs varje år för en 
mandatperiod på två år förtiden intill tiden för det årsmöte som infaller två år efter mötet vid 
vilket val förrättades. 

 

 

 
 
 
 

1.2 Förslag till ny lydelse 

 

7.7 Årsmöte 
Årsmöte ska hållas senast den 15 juni varje år och arrangeras av sittande styrelse. Möte 
öppnas av ordföranden i den sittande styrelsen. Fr.o.m. punkt 2 på dagordningen leds 
årsmötet av den vid möte valde ordföranden. Vid årsmöte ska följande frågor behandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

4. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat. 

5. Genomgång av protokoll från föregående årsmöte. 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Föredragning av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse. 

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna. 

12. Föredragning av verksamhetsplan och budget för tiden intill nästa årsmöte. 

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 

14. Val av ordförande 

15. Val av ordinarie ledamöter 

16. Val av suppleanter till styrelsen 

17. Val av revisorer 

18. Val av valberedning 

19. Behandling av förslag och motioner 

20. Övriga ärenden som ankommer på mötet 

21. Avslutning 

 

8.2 Sammansättning  
Styrelsen består av ordförande, 3-5  ledamöter och 1-2 suppleanter, valda bland 
medlemmarnas representanter på årsmötet. Ordföranden väljs för en mandatperiod på 1 
år för tiden intill nästa årsmöte. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år och på så 
sätt att halva styrelsen väljs varje år.. 

 



 

 

 

2 Bakgrund 

Dagens lydelse är för detaljerad hur många ledamöter och suppleanter styrelsen ska ha. 
Att skriva 3-5 och 1-2 gör att vi har möjlighet att driva föreningen enligt våra stadgar även vid de 
tillfällen någon avgår eller vi inte kan fylla alla styrelseplatser 
 


