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Ändringar i stadgar – Styrelsens proposition 
Stadgar för kretsen behöver uppdateras för att bättre återspegla hur verksamheten fungerar idag. 
Förslaget till ändringar är en proposition till årsstämman 2022 och om förslaget antas, en extra 
föreningsstämma tre-sex veckor senare. 

 
1. Krav för att genomföra ändringar av stadgar 
 
Enligt § 13. Behöver följande uppfyllas för att stadgeändringar ska antas: 

- beslut på två ordinarie Föreningsstämmor, eller 

- på en ordinarie Föreningsstämma och en extra Föreningsstämma. 

- Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 

- Stadgarna skall sedan godkännas av Riksföreningens styrelse. 

 
2. Ändringsförslag: 
 
2.1 §3. Medlemskap - Ändring 1. 
 
Motivering: § 3 nuvarande lydelse ändras genom att sista meningen stryks eftersom 
servicebolag inte finns längre och att medlemmar själva avgör vilken krets eller 
avdelning de vill tillhöra: 

 
2.1.1 Tidigare lydelse: 

 
”§ 3. Medlemskap 
Individer kan, efter ansökan, bli medlemmar i Dataföreningen. Medlemsvillkor fastställs av  
Riksföreningens styrelse och anslås på webben. 
Individen blir medlem i Riksföreningen och samtidigt medlem i Kretsen baserat på bostadsort. 
Individer, företag, organisationer och myndigheter erbjuds serviceabonnemang i föreningens 
servicebolag.” 

 
2.1.2 Ny lydelse: 
 
”§ 3. Medlemskap 
Individer kan, efter ansökan, bli medlemmar i Dataföreningen. Medlemsvillkor fastställs av  
Riksföreningens styrelse och anslås på webben. 
Individen blir medlem i Riksföreningen och samtidigt medlem i Kretsen baserat på bostadsort eller 
eget val.” 

 
2.2 §10. Föreningsstämma och extra Föreningsstämma - Ändring 2. 
 
Motivering: § 10 fjärde stycket nuvarande lydelse ändras för att avspegla att email 
och hemsidan numera används som kommunikationsmedel: 

 
2.2.1. Tidigare lydelse: 

 
”§ 10. Föreningsstämma och extra Föreningsstämma i Kretsen 
 
[…] 
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Kallelse till ordinarie Föreningsstämma och extra Föreningsstämma skall ske genom annons i tiidning 
som erhålls som medlemsförmån senast 14 dagar före mötet. Kretsens websida skall samtidigt 
innehålla uppgifter och dokumentation över de ärenden som skall behandlas.” 

 
2.2.2. Ny lydelse: 

 
”[…] 
Kallelse till ordinarie Föreningsstämma och extra Föreningsstämma skall ske genom e-
postmeddelande till den e-postadress som medlemmen har angivit samt genom ett anslag på 
Kretsens hemsida senast 14 dagar före mötet. På kretsens webbsida skall uppgifter och 
dokumentation över de ärenden som skall behandlas tillhandahållas.” 
 

2.2.3. Ny lydelse: 

 
Efter femte stycket föreslås följande tillägg, i syfte att minska risken för oegentligt övertagande. 
 
”Om valberedningens förslag till styrelse eller styrelsens förslag till valberedning inte antas på 
ordinarie föreningsstämma, kan sittande styrelse begära att val av ordförande, ledamöter, 
suppleanter, revisorer och valberedning bordläggs till en extra föreningsstämma som kan hållas 
tidigast fyra veckor och senast sex veckor efter ordinarie föreningsstämma.” 
 
 

2.3 §13. Ändring av stadgar - Ändring 3.  

 

Motivering: § 13 nuvarande lydelse ändras med ett krav på en mellanliggande 
period på två månader i syfte att sträva efter väl avvägda stadgeändringar och 
minska risken för oegentligt övertagande: 
 

2.3.1. Tidigare lydelse: 
 
”§ 13. Ändring av stadgar 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två ordinarie Föreningsstämmor eller på en ordinarie 
Föreningsstämma och en extra Föreningsstämma. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av 
de avgivna rösterna. Stadgarna skall sedan godkännas av Riksföreningens styrelse.” 
 

2.3.2. Ny lydelse: 
 
”§ 13. Ändring av stadgar 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två ordinarie Föreningsstämmor eller på en ordinarie 
Föreningsstämma och en extra Föreningsstämma. Perioden mellan dessa Föreningsstämmor skall 
vara minst två månader. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 
Stadgarna skall sedan godkännas av Riksföreningens styrelse.” 
 
 

2.4. §8. Styrelse i Kretsen - Ändring 4.  

 

Motivering: § 8 nuvarande lydelse ändras till maximalt tio ledamöter i syfte att skapa 
en mer uthållig och robust styrelse: 
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2.4.1. Tidigare lydelse: 
 

”§ 8. Styrelse i Kretsen 
Kretsens verksamhet leds av en styrelse. Kretsstyrelsen utses på ordinarie Föreningsstämma och 
utgörs av ordföranden samt ytterligare minst fyra och maximalt åtta ledamöter. Dessutom kan 
lämpligt antal  suppleanter väljas av Föreningsstämman.” 
 

2.4.2. Ny lydelse: 
 

”§ 8. Styrelse i Kretsen 
Kretsens verksamhet leds av en styrelse. Kretsstyrelsen utses på ordinarie Föreningsstämma och 
utgörs av ordföranden samt ytterligare minst fyra och maximalt tio ledamöter. Dessutom kan 
lämpligt antal  suppleanter väljas av Föreningsstämman.” 
 

 


