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Proposition

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
att bifalla förslaget på revideringar av nationella stadgar

Revidering av nationella stadgar

jagvillhabostad.nu, org. nr: 802413-1396

Förbundsstyrelsen har funnit det nödvändigt att revidera nuvarande nationella stadgar på �era

områden.

Förbundsstyrelsen föreslår därför:

§1 - kräver beslut på två på varandra följande förbundss�ämmor varav 2023 är den förs�a i raden.

Att lä�a till “samt funktionsrätten.” sist i §1 mom. 2.

Att ändra §1 mom. 4 till “Förbundets vision är ett try�t hem åt alla unga som ger oss valfrihet och

egenmakt att forma våra liv.”

Att stryka mom. 5 under §1.

§4

Att lä�a till ett mom. 2 under §4 som lyder “Mom 2. Om förbundsstämman inför medlemsavgi�
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måste alla medlemmar betala avgi�en för att erhålla och behålla sitt medlemskap.”

§7

Att stryka “eller lokalavdelningar” i mom. 2 under §7.

Att ersätta “Ombuden skall fördelas proportionerligt mellan lokalavdelningarna.” i mom. 4 §7 med

"Ombuden skall antingen fördelas med lika antal ombud per lokalavdelning eller proportionerligt

gentemot medlemsantalet per lokalavdelning."

Att stryka “Om förbundsstyrelsen inför ombudssystem, delar förbundsstyrelsen på en gemensam

röst.” i §7 mom. 4.

Att ersätta mom. 8 under §7 med "Förbundsstyrelsens propositioner tillsammans med övriga

handlingar, utöver revisionsberättelserna, skall skickas ut senast fyra (4) veckor innan ordinarie

förbundsstämma, och senast fyra (4) veckor innan extrainsatt förbundsstämma. Revisionsberättelse

skall skickas ut senast två (2) veckor innan ordinarie förbundsstämma, och senast två (2) veckor

innan extrainsatt förbundsstämma."

Att ändra “Mom 10. Vid lika röstetal hålls en extra omröstning. Om lika röstetal uppstår även en

andra gång sker lottning. vinner huvudförslaget. Vid personval sker dock avgörande genom

lottning.” till “Mom 10. Vid lika röstetal hålls en extra omröstning. Om lika röstetal uppstår även en

andra gång sker lottning.” i §7.

Att stryka “om någon så yrkar” i mom. 11 i §7.

Att stryka mom. 13 i §7 “Mom 13. Ledamot av förbundsstyrelsen �år ej delta i beslut om

ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denna är ansvarig, eller vid val av revisor.”

Att ersätta mom. 14 i §7 med “Mom 14. Vid extrainsatt förbundsstämma ska enbart skälet till varför

den extra förbundsstämman kallats behandlas. Därutöver ska mötesformalia behandlas.”

Att lä�a till ett mom. 15 under §7 som lyder “Mom 15. Vid händelse av jäv deltar inte berörd i den
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diskussionen eller beslutet.”

Att genomgående i stadgarna ändra “årsmöte” eller “årsmötet” osv till “stämma” eller “stämma” osv.

§8

Att ändra mom. 3 i §8 från “Förbundsstyrelsen skall bestå av minst fem (5) ledamöter, varav en

förbundsordförande och en vice förbundsordförande.” till “Förbundsstyrelsen skall bestå av minst

fem (5) ledamöter och maximalt nio (9) ledamöter, varav en förbundsordförande och en vice

förbundsordförande vilket utgör presidiet.”

Att ändra mom. 7 §8 från “Förbundsstyrelsen skall trä�as minst åtta (8) gånger om året enligt ett

mötesschema antaget på konstituerande styrelsemöte.” till “Förbundsstyrelsen skall trä�as minst

fyra (4) gånger om året enligt ett mötesschema antaget på konstituerande styrelsemöte.”

Att stryka mom. 8 i §8 vilket lyder “Mom 8. Presidiet leder förbundsstyrelsens arbete. Presidiet

avser förbundsordförande och vice förbundsordförande.”

Att ändra mom. 10 från “Vid sjukdom eller om förbundsordförande på annat sätt är oförmögen att

fullfölja sina uppdrag träder vice förbundsordförande in som tillförordnad i dennes ställe.” till “Vid

sjukdom eller om förbundsordförande på annat sätt är oförmögen att fullfölja sina uppdrag träder

vice förbundsordförande in som tillförordnad i dennes ställe fram till nästa förbundsstämma eller

en extra förbudsstämma om den stämman avser att behandla val av ny förbundsordförande.”

Att ändra mom. 11 §8 från “Valbara till förbundsstyrelsen är alla medlemmar som inte är avstängda

eller sitter i valberedningen.” till “Alla medlemmar är valbara till förbundsstyrelsen, utom

valberedningen och revisorerna.”

§9

Att ändra mom. 1 i §9 från “Valberedningen skall vara minst två (2) till antalet och väljs av



2023-02-17
Förbundsstyrelsen

förbundsstämman för ett verksamhetsår.” till “Valberedningen skall vara minst två (2) och max fem

(5) till antalet och väljs av förbundsstämman för ett verksamhetsår.”

Att ändra mom. 3 i §9 från “Valberedningen skall till förbundsstämman föreslå val av ny

förbundsstyrelse, auktoriserad revisor och verksamhetsrevisor. Det är dock den avgående

förbundsstyrelsens uppgi� att föreslå val av valberedning.” till “Valberedningen skall till

förbundsstämman föreslå val av ny förbundsstyrelse inklusive förbundsordförande och vice

förbundsordförande, auktoriserad revisor och verksamhetsrevisor. Det är dock den avgående

förbundsstyrelsens uppgi� att föreslå val av valberedning.”

§10

Att ändra mom. 1 i §10 från “Revisorerna skall vara minst två (2) till antalet, minst en (1)

verksamhetsrevisor och minst en (1) auktoriserad revisor, och väljs av förbundsstämman för ett

verksamhetsår.” till “Revisorerna skall vara minst två (2) och max tre (3) till antalet, minst en (1)

verksamhetsrevisor och minst en (1) auktoriserad revisor, och väljs av förbundsstämman för ett

verksamhetsår.”

Att lä�a till ett mom. 5 i §10 som lyder “Mom 5. Valbar till revisor är den som inte har suttit i

förbundsstyrelsen senaste verksamhetsåret.”

§12

Att ändra mom. 2 i §12 från “Förbundsstyrelsen äger rätt att tolka stadgan.” till “Förbundsstyrelsen

äger rätt att tolka stadgan när inte förbundsstämman är samlad.”


