
Styrelsens proposition till årsmöte 2019 
 

BAKGRUND TILL FÖRESLAGEN STADGEÄNDRING 
 
Inför årsmötet 2018 gjordes ett omfattade arbete med att gå igenom föreningens stadgar då 
stadgarna till stor del var omoderna, otidsenliga och paragrafer sade emot varandra. Vissa paragrafer 
var onödiga och stred mot den verksamhet som vi har utformat under de senaste åren på Rise. På 
årsmötet 2018 röstades de nya stadgarna igenom, och dessa stadfästes i samband med extra årsmöte 
kort därpå. 
 
Inför detta årsmöte önskar styrelsen ta stadgarna till ytterligare en nivå, för att underlätta det 
förvaltande arbetet i föreningen och minimera föreningens framtida utmaningar. 
 
Styrelsen förslår därför att årsmötet ska godkänna styrelsens förslag att ändra stadgarna. Detta 
dokument är tänkt att fungera som förtydligande av bakgrunden till liggande förslag kring respektive 
paragraf (Se proposition till nya stadgar i sin helhet i särskilt dokument): 
 

STYRELSEN  
 
22§  
Nuvarande lydelse: 
”Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter varav en till två suppleanter.”  
 
Föreslagen lydelse: 
”Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter samt en till två suppleanter.” 
 
Bakgrund till föreslagen lydelse: 
I den föregående stadgeändringen framkom inte tydligt nog att suppleanterna inte är en del av den 
ordinarie styrelsen.  
 
23§ 
Nuvarande lydelse: 
”Styrelsen kan bestå av medlemmar och stödmedlemmar. Medlemmar ska vara i majoritet. 
Ordföranden ska vara medlem eller stödmedlem.” 
 
Föreslagen lydelse: 
”Styrelsen kan bestå av medlemmar och stödmedlemmar. Styrelsen skall utgöras av minst 1/3 
medlemmar. Ordföranden ska vara medlem eller stödmedlem.” 
 
Bakgrund till föreslagen lydelse: 
Majoriteten av dem som blir medlemmar i Rise söker i första hand stöd i föreningen och blir inte 
medlemmar för att engagera sig i föreningens förvaltning och utveckling. Det är viktigt att ha 
medlemmar, med en djup förståelse för problematiken och värdet av det föreningen gör, i styrelsen. 
Det visar sig dock, gång på gång, vara svårt att finna medlemmar som antingen mår tillräckligt bra 



för att orka engagera sig i ett styrelseuppdrag, eller som har en kompetens/erfarenhet för att på ett 
lämpligt vis bidra till styrelsens arbete för föreningens bästa. Mot bakgrund av det återkommande 
problemet med att finna medlemmar till styrelsepositioner, så önskar vi minska kravet på hur stor 
del av styrelsen som skall bestå av medlemmar. 
 

VALBEREDNINGEN 
 
33§ 
Nuvarande lydelse: 
”Valberedningen ska bestå av två till tre ledamöter, varav en är sammankallande.  Styrelseledamöter 
och anställda kan inte vara valberedare.” 
 
Föreslagen lydelse: 
”Valberedningen ska bestå av en till tre ledamöter, varav en är sammankallande.  Styrelseledamöter 
och anställda kan inte vara valberedare.” 
 
Bakgrund till föreslagen lydelse: 
Under många år har föreningen upplevt svårigheter med att finna valberedare. De senaste åren 
har valberedningen endast bestått av en person. Det är inte önskvärt då arbetet blir sårbart, 
ensamt och medför en större belastning på en enda person. I brist på andra lösningar kan det 
ändå fungera med stöd från styrelsen och personal gällande att finna möjliga kandidater. Med 
nuvarande stadgar innebär dock bristen på valberedare att vi i princip begår stadgebrott med 
endast en valberedare, det är inte rimligt.  


