
Underlag till SWESIAQ´s årsmöte 2020 
 

Kommentarer till förslaget till förändringar av SWESIAQ´s stadgar 
Förslaget i sin helhet finns på SWESIAQ´s hemsida. 

 

§ 1.  Ett tillägg längst ner där syftet med föreningens arbetsgrupper klargörs.    

§ 10. En ny paragraf som förklarar vad stödföretag är. 

§ 15. Tiden för när motioner ska vara inlämnade förkortas från 6 till 4 veckor. 

§ 20 Punkt 12. Årsmötet fastställer stödföretagsavgifter och medlemsavgifter men beslutet gäller 

        inte innevarande år utan nästa kalenderår. 

§ 20 Punkt 13 b. Suppleanterna tas bort. Praxis har senaste åren varit att även suppleanterna deltar i  

        alla styrelsemöten med rösträtt om det skulle bli votering i styrelsen (mycket sällsynt). Men vår 

        tanke är att den som väljs in för första gången gärna kan väljas på ett år så att den nyvalde/a kan  

        känna sig för. Därefter bör grundregeln vara att man väljs på två år. Valberedningen har ett  

        ansvar för att lagom många byts ut varje år, det ska vara både kontinuitet och förnyelse. 

§ 25. I nuvarande text står att styrelsen består av ordförande + 4 ledamöter + 3 suppleanter, alltså 

         totalt 8 personer. I det nya förslaget finns en flexibilitet: ordförande + minst 5 ledamöter men  

         inga särskilda suppleanter, dvs totalt minst 6 personer. Styrelsen anser att det nuvarande  

        antalet - totalt 8 ledamöter - fortfarande är vara en lämplig kompromiss mellan sårbarhet (om  

         många skulle vara frånvarande) och hanterbarhet (om gruppen blir ohanterligt stor). Men  

         samtidigt anser styrelsen att bör det finnas en viss flexibilitet för valberedningen från år till år. 

§ 26. Uppgifterna för sekreterare har anpassats till nuvarande praxis, nämligen att sekreterarens 

         enda formella uppgift är att föra protokoll vid styrelsemöten. Beskrivningen av kassörens  

         uppgifter har också förändrats enligt gällande praxis. Indrivning av medlemsavgifter är inte  

         längre kassörens uppgift. 

§ 27. Anpassning till praxis är att protokollet ska justeras av ordförande och sekreterare, ingen 

        ytterligare protokollsjusterare. 

§ 29 - § 32. Utgår. Dessa paragrafer handlar om arbetsgrupper. Styrelsen anser att det inte behövs 

        någon detaljreglering av arbetsgrupperna utan att det är tillräckligt med en kort text i slutet av 

        § 1 som förklarar att det är styrelsen som tillsätter arbetsgrupper och att deras syften är att ta  

        fram råd och riktlinjer. 


