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Proposition 2 

MED FÖRSLAG OM FÖRÄNDRING AV KFUK-KFUMS VÄSTSVENSKA 

REGIONENS STADGAR 2017 03 26                                                                                                    

§ 11 om Föredragningslista för årsmötet och                                                             

§ 12 om Styrelsens sammansättning 

 

KFUM Västsvenska styrelse föreslår KFUK-KFUMs Västsvenska regionens årsmöte besluta att: 

1. Godkänna styrelsens förslag till förändring av stadgar 2017 03 26 
2. Stadgeförändringen träder i kraft omgående och att beslutet förklaras vara omedelbart 

justerat. Årsmötets personval följer de beslutade förändringarna 

MOTIVERING                                                                                                                                                              
För att komplettera styrelsens sammansättning och öka dess kompetens, perspektiv och 
demokratiska inflytande från medlemsorganisationerna förestår styrelsen att årsmötet tar ställning 
till att förändra styrelsens sammansättning så att årsmötet ges möjlighet att även välja in upp till två 
suppleanter för en tid av 1 år. 

Målsättning:                                                                                                                                                         
Förslaget bedöms öka styrelsens kompetens, perspektiv och inflytande från 
medlemsorganisationerna                                                                                                                                                  

Ikraftträdande:                                                                                                                                                       
Årsmötets beslut föreslås bli omedelbart justerat, så att personval kan ske enligt de reviderade 
stadgarna 
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FÖRSLAG                                                                                                                                                                        

§ 11 om Föredragningslista för årsmötet  

Gällande lydelse i Stadgar 2017 03 26: 

§ 11 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET  
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:  

• Fastställande av röstlängden. 

• Fastställande av föredragningslistan. 

• Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 

• Redogörelse av verksamhetsberättelse. 

• Redogörelse av revisionsberättelse. 

• Fastställande av Regionens bokslut. 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

• Behandling av propositioner. 

• Behandling av motioner. 

• Val av styrelseordförande. 

• Val av styrelseledamöter samt fyllnadsval. 

• Val av tre ledamöter var av en sammankallande till valberedning. 

• Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

• Övriga frågor  
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Förslag till ny lydelse i Stadgar från och med 2022 04 03 

§ 11 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET  
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:  

• Fastställande av röstlängden. 

• Fastställande av föredragningslistan. 

• Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 

• Redogörelse av verksamhetsberättelse. 

• Redogörelse av revisionsberättelse. 

• Fastställande av Regionens bokslut. 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

• Behandling av propositioner. 

• Behandling av motioner. 

• Val av styrelseordförande. 

• Val av styrelseledamöter samt fyllnadsval. 

• Val av upp till två suppleanter för en tid av 1 år 

• Val av tre ledamöter var av en sammankallande till valberedning. 

• Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

• Övriga frågor  
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§ 12 om Styrelsens sammansättning 

Gällande lydelse i Stadgar 2017 03 26 

§ 12 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Styrelsen består av 7 ledamöter som väljs på två år, varav en ordförande som väljs på ett år. 

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.  

Förslag till ny lydelse i Stadgar från och med 2022 04 03 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter som väljs på två år, varav en ordförande som väljs på ett år. 

Ledamöter väljs in med överlappande mandatperioder, (alltså 3 ledamöter ena året och 4 ledamöter 

andra året). Därtill kan väljas upp till två suppleanter för en tid av ett år. Valbara till 

styrelseledamöter och suppleanter är medlemmar i någon av Regionens medlemsföreningar.  

 

 

 

Ljungskile den 10 mars 2022 
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