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Revidering av NNS stadgar 
 
BAKGRUND 
I samband årsmötet 2019 reviderade NNS sin stadgar angående vilka punkter som ska hanteras på 
årsmöte respektive medlemsmöte.  Styrelsen har därefter gjort en översyn av stadgarna och före-
slår en smärr justering. Dels att motioner kan läggas både vid årsmötet och vid medlemsmötet. 
Härutöver föreslår styrelsen justeringar i texten under punkterna som ska hanteras på årsmötet då 
denna text inte är kongurent med punkterna.   
 
Ursprunglig §9 i stadgarna 
§ 9 Årsmöte   

För beslut om styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revision och ansvarsfrihet samt förrätt-
ande av val hålls ett årsmöte senast april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Vid NNS årsmöte senast april varje år ska följande behandlas och protokollföras:  

1. Årsmötets öppnande.  
2. Fastställande av röstlängd.   
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
6. Fastställande av föredragningslista.  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.   
8. Revisorernas berättelse.  
9. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott under det gångna årets verksam-

het.  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.   
11. Beslut om ersättningar till styrelseledamöter.  
12. Beslut om styrelsens storlek.  
13. Val av ordförande, vice ordförande och kassör.  
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen.  
15. Val av revisorer.  
16. Val av ledamöter i valberedning, val av sammankallande.  
17. Övriga ärenden.   
18. Årsmötets avslutning.   

Kallelse till årsmöte ska av styrelsen sändas till medlemmarna senast två månader före ett års-
möte. Verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning med budget och flerårsplan samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna 
senast två veckor före ett medlemsmöte.   

Såväl medlem som NNS styrelse får avge förslag att behandlas på föreningens årsmöte. Förslag 
från medlem eller medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmöte. Styrel-
sen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag.   



 

 

 
Förslag till justerade stadgar §9 
  
   § 9 Årsmöte    

För beslut om styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revision och ansvarsfrihet samt förrätt-
ande av val hålls ett årsmöte senast april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestäm-
mer.   

Vid NNS årsmöte senast april varje år ska följande behandlas och protokollföras:   

1. Årsmötets öppnande.   
2. Fastställande av röstlängd.    
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.   
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.   
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.   
6. Fastställande av föredragningslista.   
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.    
8. Revisorernas berättelse.   
9. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott under det gångna årets verksam-

het.   
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.    
11. Beslut om ersättningar till styrelseledamöter.   
12. Beslut om styrelsens storlek.   
13. Val av ordförande, vice ordförande och kassör.   
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen.   
15. Val av revisorer.   
16. Val av ledamöter i valberedning, val av sammankallande. 
17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.    
18. Övriga ärenden.    
19. Årsmötets avslutning.    

Kallelse till årsmöte ska av styrelsen sändas till medlemmarna senast två månader före ett års-
möte. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt inkomna motioner med 
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före ett årsmöte.    

Såväl medlem som NNS styrelse får avge förslag att behandlas på föreningens årsmöte. Förslag 
från medlem eller medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmöte. Styrel-
sen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att anta justerade stadgar i enlighet med med det förslag som lämnats av NNS styrelse 
 
 




