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Proposition – Stadgeändring 3 kap § 6, p 6.1  
 

Ärendet:  Förslag till stadgeändring rörande Valbarhet till styrelse 
 

 

Bakgrund:  

 

Det framkommer vid tid till annan behov av att kunna anskaffa särskild kompetens till olika roller 
inom förbundsverksamheten. Så även på ledningsnivå. Även i förbundets olika styrelser såsom i SDF, 

UF eller kommittéer, så uppstår ibland naturliga behov av att inhämta kompetens även utanför de 

egna medlemsleden.  

Detta är idag inte möjligt med nuvarande skrivelse i våra övergripande stadgar.  

Det är även så, att även valet av t.ex. revisorer egentligen påverkas av dessa regler, även om det 

genom hävd redan har valts utomstående revisorer under många år, trots stadgarnas lydelse.  Så 

även i huvudförbundet, dvs hos oss i SB&K.  

 

Det är också viktigt i en allt mer rörligare omvärld, att våra styrelser och kommittéer även av 

utvecklingsskäl får möjligheten att inhämta ledamöter och förtroendevalda även utanför de egna 
medlemsleden. Och tyvärr behövs det t.o.m. på grund av bristande intresse från medlemmar och 

vissa poster blir aldrig besatta.  

 

Skälen till förslaget:  

 

Det är inte förenligt med vårt nuvarande reglerverk, och valet av de t.ex. revisorer eller i viss del 

andra funktioner i t.ex. kommittéer, som vi inom organisationerna mer eller mindre regelmässigt 

väljer.  

 

Vi måste ha lydelsen i vårt regelverk som dels eliminerar risken för att välja in icke stadgeenliga 
funktionärer på olika poster i vår organisation.  Dessutom måste vi våga öppna dörren för att nya 

krafter kan komma in i våra verksamheter. Även i styrelserummen. Detta behovet är inte minst 

väldigt stort i våra UF, SDF och i vissa kommittéer.  

 

Förbundsstyrelsen anser att detta skall göras möjligt.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade därför på styrelsemöte 2013-11-24, att lägga en proposition i ärendet 

till förbundsstämman. 

 

 



Förslaget:  

 

Gamla lydelsen  

 

6 § Valbarhet  

 

6.1 Valbar till FS, specialdistriktsförbundsstyrelse, eller till post inom någon under 

Förbundet lydande kommitté eller liknande är endast person som är medlem i förening ansluten till 

Förbundet. 
 

 

Nya lydelsen 

 

6 § Valbarhet  

 

6.1 Valbar till FS, UF-styrelse, SDF-styrelse, eller till funktion eller post inom någon under 

Förbundet, UF, SDF lydande kommitté är endast person som är medlem i förening ansluten till 

Förbundet.  

 
Med undantag av första stycket får väljas sådan annan extern person som inte är medlem i förening 

ansluten till Förbundet, om sådan stämma där personen väljs finner att denne är särskilt lämplig för 

uppdrag eller funktion i Förbundets, UF, SDF eller tillhörande kommittés tjänst, och antalet externa 

ledamöter aldrig kan erhålla egen röstmajoritet i sådan styrelse eller funktion.  

 

 

 

Förbundsstyrelsen propositionsförslag till beslut: 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta förslaget till ny lydelse av stadgarna i enlighet 
med förslaget.  

 

 

 

För Förbundsstyrelsen, 

 

 

…………………………………… 

Daniel Norrgård 


