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Motioner
Motion 1

Förslag till stadgeändringar angående: 2.1 Årsmöte
Motionär: UFS styrelse
Ändring av allmänna stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, detta är andra läsningen.

Syftet med motionen är att förlänga spannet under det ordinarie årsmötet kan hållas. Det finns flera
fördelar med detta. Den första är att beslutet om stöd från Kulturförvaltningen brukar komma ut i
slutet av februari, vilket innebär att det är först då som vi vet om UFS blivit beviljade bidrag och hur
stort det kommer bli. Det underlaget är bra att ha när man skrivet budgetförslag och när man
beslutar om budget på årsmötet. Som det är nu har beslutet i regel inte kommit när handlingarna
skrivs och riskerar att inte ha kommit när årsmötet är.
En annan sak som talar för att kunna ha årsmötet senare är att det kan vara svårt att hinna
sammanställa all ekonomi och få en underskriven revisorsrapport innan årsmötet. Vid de två
senaste årsmötena har ingen underskriven funnits tillhanda, vilket inte är optimalt.

Att ändra till:
●

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och skall hållas varje år före mars månads
utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden
behandlas:

Nuvarande lydelsen:
●

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och skall hållas varje år före februari
månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska följande
ärenden behandlas:

Sida 3 av 3

Motion 2

Förslag till stadgeändringar angående: 2.2 Rösträtt på
årsmöte
Motionär: UFS styrelse
Ändring av allmänna stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, detta är andra läsningen.

UFS är ej längre anslutna till Unga Forskare och därför bör meningen om att Unga Forskare har
rätt att ha en representant på årsmötet tas bort ur stadgarna.

Att:
●

Stryka meningen “En representant för Förbundet Unga Forskare äger också rätt att
närvara.” ur paragraf 2.2

Nuvarande lydelsen:
●

För varje påbörjat femtiotal därutöver: ett (1) röstberättigat ombud. Dessutom finns kravet
att ingen enstaka förening får finnas representerad med mer än 49% av rösterna i varje
enskild omröstning. Till grund för ovannämnda räkning ligger det medlemstal som
redovisats vid slutet av det verksamhetsår som föregått årsmötet. Endast ombuden är
röstberättigade. Varje ombud har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid
årsmötet har distriktsstyrelsens ledamöter, medlemmarna och revisorerna närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt. En representant för Förbundet Unga Forskare äger också rätt att
närvara. Årsmötet har rätt att genom majoritetsbeslut ge fler personer rösträtt.

