
 

 

 

 

 

 

Styrelsens yttrande över inkommen motion från Kenneth Eriksson 

 
Motionären föreslår att stadgarna för ABF Fotoklubb ändras enligt följande: 

 

1. Sekreterare för föreningsstämman utses av deltagarna på stämman. 

 

2. Ordet ”föreningsstämma” byts ut mot ”årsmöte” eller ”föreningsmöte” om annan 

sammankomst avses. 

 

3. § 8 i nuvarande stadgar får följande lydelse: ” Motioner ska i allmänhet vara 

styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, exakt datum anges i kallelsen till 

årsmötet.” 

 

4. Rubriken till § 10 i nuvarande stadgar ändras till ”föredragningslista”. 

 

5. Mötespunkterna i § 10 får en annan ordning enligt nedan. 

 

1.  Mötets öppnande 

2.  Fastställande av röstlängd 

3.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

4.  Godkännande av föredragningslistan 

5.  Val av mötesordförande och -sekreterare 

6.  Val av två justerare tillika rösträknare 

7.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

8.  Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 

9.  Föredragning av revisorernas berättelse 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

11.  Fastställa budget och verksamhetsplan 

12.  Fastställa den årliga medlemsavgiften 

13.  Val av styrelseledamöter 

14.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

15.  Val av ombud till andra organisationer som klubben är medlem i 

16.  Val av valberedning om minst tre personer 

17.  Motioner och förslag 

18.  Årsmötets avslutande 

 

6. § 11 i nuvarande stadgar ändras till ”kallelse till ordinarie årsmöte ska vara utsänd till 

medlemmarna senast fyra veckor före aktuellt datum. Kallelse till extra årsmöte ska 

vara utsänd senast tre veckor före mötesdatum. Ett extra årsmöte får endast 

behandla de ärenden som kallelsen innehåller.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styrelsen yttrande 

 

Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Reglerna som gäller inom en ideell 

förening är vad medlemmarna kommit överens om i föreningens stadgar. Det finns också en 

väl utvecklad praxis på området. Om man någon gång behöver söka lagstöd för en ideell 

förenings verksamhet brukar man luta sig mot Lag om ekonomiska föreningar, den så 

kallade ”föreningslagen”. 

 

Styrelsen väljer att kommentera varje punkt i motionen separat. 

 

1. Bakgrunden till den nuvarande formuleringen, där stämmoordföranden anmäler val 

av protokollförare, är motsvarande formulering i Lag om ekonomiska föreningar. I 

denna lag fastslås att det är stämmans ordförande som ansvarar för att protokoll 

förs. Ordföranden kan därmed välja antingen att skriva protokollet själv eller att utse 

någon annan att göra det. Detsamma gäller i princip även i en ideell förening. Att 

innehållet i protokollet är riktigt och fullständigt återgivet blir kontrollerat/säkerställt 

genom justeringsmannens/-männens granskning. 

Om man tittar på gällande praxis i ideella föreningar är det dock vanligt att man låter 

stämmodeltagarna utse protokollförare. För ABF Fotoklubb torde det inte få någon 

större praktisk betydelse vilket av alternativen man väljer. 

 

-  Styrelsen tillstyrker förslaget. 

 

 

2. I ABF Fotoklubbs nuvarande stadgar används två olika begrepp när det kommer till 

möten, ”föreningsstämma” och ”medlemsmöte”. Det ord som motionären föreslår 

(”årsmöte”), är en vedertagen och lättbegriplig benämning på det årliga möte där en 

ideell förenings verksamhet  och räkenskaper redovisas, frågan om ansvarsfrihet 

behandlas och styrelse väljs mm.  

För det två årliga medlemsmötena, som ska hållas enligt ABF Fotoklubbs stadgar, 

anser vi att det är lämpligt att behålla benämningen ”medlemsmöte”, dels för att det 

är vedertaget bland medlemmarna, dels för att tydligt skilja dessa sammankomster 

från andra typer av möten inom föreningen. 

 

- Styrelsen tillstyrker att ordet ”föreningsstämma” byts ut mot ”årsmöte”, men 

avstyrker att ordet ”medlemsmöte” byts ut mot ”föreningsmöte”. 

 

 

3. Styrelsen anser att det tillhör god föreningspraxis att, till kallelsen till 

föreningsstämma/årsmöte, bifoga både inkomna motioner och styrelsens yttranden 

över dessa. Detta är inte möjligt om den föreslagna tidsfristen införs. 

Enligt de nuvarande stadgarna ska det också anges i kallelsen i vilka ärenden beslut 

ska fattas på stämman. Detta innebär att alla inkomna motioner måste vara 

behandlade av styrelsen innan kallelse till föreningsstämma/årsmöte sker. 

Med hänsyn till den förändring som föreslås enligt punkten 6, föreslår vi att senaste 

tidpunkt att lämna motioner i stället tidigareläggs till den 15 februari. 

 

- Styrelsen avstyrker förslaget.   

 

 



 

 

4. Styrelsen anser att frågan saknar praktisk betydelse. 

 

- Styrelsen har ingen åsikt utan överlåter helt till stämman/årsmötet att rösta på 

bifall eller avslag.   

 

5. Efter en kontroll av rådande praxis noterar styrelsen att både den ordning av 

mötespunkter fotoklubben har i sina nuvarande stadgar, och den ordning som nu 

föreslås, är vanligt förekommande bland ideella föreningar. Vi håller dock med om 

att logiken blir mer tydlig med den föreslagna förändringen. 

 

- Styrelsen tillstyrker förslaget.   

 

6. Att tidigarelägga senaste tidpunkt för kallelse till stämma/årsmöte kan eventuellt få 

fler medlemmar att komma.  

Den nuvarande formuleringen, om att kallelse ska publiceras på föreningens 

hemsida eller sändas via e-post, bör dock kvarstå. Att skriva att kallelsen ”ska vara 

utsänd” ger utrymme för olika tolkningar, vilket inte är lämpligt. 

Vi anser att den nuvarande formuleringen, att beslut inte får fattas i andra ärenden 

än de som har angivits i kallelsen, även fortsättningsvis ska gälla både ordinare och 

extra stämma/årsmöte.  

Observera att beslut om tidsfristen för att lämna motioner (punkt 3 ovan) måste 

samordnas med detta beslut om kallelsetid. 

 

- Styrelsen tillstyrker att senaste tidpunkt för kallelse förlängs till minst fyra veckor 

före stämman/årsmötet för ordinarie stämma/årsmöte och till minst tre veckor för 

extra stämma/årsmöte.  

 

- Styrelsen avstyrker övriga delar i förslaget. 

 

 

 

 

Vid en eventuell förändring av stadgarna (enligt ovan) bör, enligt vår mening, en större 

översyn av stadgarna samtidigt göras. Vi föreslår därför att årsmötet ger styrelsen i 

uppdrag att, inför nästkommande stämma/årsmöte, dels införa de eventuella ändringar 

som beslutas till följd av denna motion, dels går igenom vilka övriga 

förbättringar/anpassningar som bör göras i föreningens stadgar. 


