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Proposition 1 – 
Ny justering av protokoll från årsmöte 2017-03-26 
 

Bakgrund 

Vid årsmötet för KFUK-KFUM Västsvenska regionen 2017-03-26 lade styrelsen fram tre 
propositioner (bilaga 1) om revidering av stadgarna. Proposition 1 berörde § 12 Styrelsens 
sammansättning och innebar ett förslag om att minska styrelsen storlek från nio ledamöter 
inklusive ordförande till sju ledamöter inklusive ordförande.  

Propositionen antogs vid årsmötet, men i protokollet (bilaga 2) smög det sig in ett 
redaktionellt fel i punkten (§ 14 a i protokollet) om denna proposition, vilket missades vid 
justering. Protokollet anger att proposition 1 fastslogs, men anger sedan trots detta den 
gamla lydelsen av § 12 i stadgarna trots den just beslutade ändringen. Det här skapar en 
tvetydighet i hur protokollet skall utläsas. 

Vid samma årsmöte under § 18 Val väljs sedan endast 1 ordförande och 6 st ledamöter, 
vilket ytterligare bekräftar att mötet ansåg att Proposition 1 fastställts, det vill säga att 
styrelsens sammansättning minskats till 7 ledamöter inklusive ordförande.  

Därför yrkar styrelsen… 

… att korrigera det uppkomna redaktionella felet i protokollet från 2017-03-26 och justera 
protokollet på nytt. 

Befintlig (felaktig) formulering av § 14 a i årsmötesprotokoll 20170326  

§ 14 a) Proposition 1, Styrelsens sammanstättning. Simon Jännebring gick igenom 
propositionen, samt föreslog att även stadgans § 11 Föredragningslista för årsmötet ska 
ändras. Propositonen samt dess tillägg ställdes mot avslag. Årsmötet beslutade att fastställa 
propositionen inklusive ändring av § 11. Detta innebär att stadgans § 12 Styrelsens 
sammansättning lyder "Styrelsen består av 9 ledamöter varav en ordförande. 
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i någon av Regionens med]emsföreningar". 
Ändringen av § 11 innebär att fyra stryks ur "Val av fyra styrelseledamöter samt fyllnadsval" 

Formulering av § 14 a i årsmötesprotokoll 20170326 efter ny justering 

§ 14 a) Proposition 1, Styrelsens sammansättning. Simon Jännebring gick igenom 
propositionen, samt föreslog att även stadgans § 11 Föredragningslista för årsmötet ska 
ändras. Propositionen samt dess tillägg ställdes mot avslag. Årsmötet beslutade att fastställa 
propositionen inklusive ändring av § 11. Detta innebär att stadgans § 12 Styrelsens 
sammansättning lyder ”Styrelsen består av 7 ledamöter som väljs på två år, varav en 
ordförande som väljs på ett år. 



 Extra årsmöte 20191128 
 
 
Ledamöter väljs in med överlappande mandatperioder (alltså 3 ledamöter ena året och 4 
ledamöter andra året).  

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i någon av regionens medlemsföreningar.” 

Bilaga 1 – Propositioner framlagda 2017-03-26 
Bilaga 2 – Inskannat årsmötesprotokoll från 2017-03-26 
Bilaga 3 – Stadgar från 2015-09-08 
Bilaga 4 – Reviderade stadgar från 2017-03-26 


