FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR NYA ATT-SATSER TILL
PROPOSITION 2017:4 TILL RIKSÅRSMÖTET 2017
Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-08-01
att
i § 4 ändra från ”Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får aktiva lokalavdelningar vid
ett distriktsårsmöte utse ombud.” till ”Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får lokalavdelningar
vid ett distriktsårsmöte utse ombud.”
att
i § 4 ändra från ”Valbar till ombud är medlem i någon av distriktets aktiva
lokalavdelningar.” till ”Valbar till ombud är medlem i någon av distriktets lokalavdelningar.”
att
i § 4 ändra från ”Ombud får bara representera en uppdragsgivare.” till ”Ombud får
bara representera en uppdragsgivare och kan därmed inte ha andra uppdrag under Riksårsmötet.”
att
i § 6 ändra från ”Kallelse till Riksårsmötet ska vara lokalavdelningarna och
distrikten tillhanda minst sex månader före årsmötet. Propositioner till Riksårsmötet ska vara
lokalavdelningar och distrikt tillhanda senast den 15 mars.” till ”Kallelse till Riksårsmötet ska vara
distrikten tillhanda minst sex månader före årsmötet. Propositioner till Riksårsmötet ska vara
distrikten tillhanda senast den 15 mars.”
att
i § 6 ändra från ”Motionssvaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud
tillhanda senast den 18 juni. Enskild medlem, lokalavdelning och distrikt kan ställa skriftlig fråga
till Riksårsmötet. Frågan ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj för beredning.
Svaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud och tillhanda senast den 18 juni.” till ”
Motionssvaren ska vara distrikt och ombud tillhanda senast den 18 juni. Enskild medlem,
lokalavdelning och distrikt kan ställa interpellation till Riksårsmötet. Interpellationen ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj för beredning. Svaren ska vara distrikt och ombud
tillhanda senast den 18 juni.”
att
i § 6 ändra från ”11) Behandling av motioner samt interpellationer och frågor” till
”11. Behandling av motioner samt interpellationer”
att
i § 6 ändra från ”13) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för
kommande och nästkommande år.” till ”13. Fastställande av budget och verksamhetsinriktning
för kommande år och preliminär för nästkommande år”
att
i § 6 ändra från ”Förbundsordförande, vice förbundsordförande,
förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år.” till ”Förbundsordförande, vice
förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och sammankallande i
valberedningen väljs på två år. Revisorer väljs på ett år.”
att
i § 7 ändra från ”Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 personer och är
beslutsmässig då 60% av ledamöterna är närvarande.” till ” ”Förbundsstyrelsen måste bestå av
minst 8 personer. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då 60%, avrundat till närmaste heltal, av
styrelsen är närvarande.”
att
i § 8 ändra från ”Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till
förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den 18 juni
före riksförbundets årsmöte.” till ”Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till
förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den 18 juni.”

att
i §9 lägga till meningen ”Kallelse till Extra årsmötet ska vara distrikten tillhanda
minst sex veckor före årsmötet. På Extra årsmötet tas de ärenden som utlysts i kallelsen upp.”
efter meningen som avslutas med ”eller när minst 1/3 av distrikten eller lokalavdelningarna så
begär.”
att
i §10 lägga till meningen ”Proposition om stadgeändring ska vara distrikten
tillhanda senast den 15 mars.” efter meningen ”Motion om stadgeändring ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj.”
att
i §11 ändra från ”Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens
syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen.” till ”Lokalavdelning som
aktivt bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av
förbundsstyrelsen.”
att
i §11 ändra från ”Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med
medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga.” till ”Lokalavdelning som
inte godkänts som aktiv lokalavdelning trots påminnelse två år i rad kan uteslutas ur Svenska
Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen.”

