
 

 

Styrelsen för Vallentuna Naturskyddsförening framlägger i enlighet med 

föreningens stadgar § 17 nedanstående ärende till kretsstämman den 23 mars 2017 

De senaste åren har det varit svårt för valberedningen att fylla de båda platserna för 

revisorssuppleanter. Styrelsen föreslår därför att skrivningen i föreningens stadgar § 9 p 14 

gällande detta ändras enligt nedanstående. För att beslut om stadgeändring ska vara giltigt 

krävs 2/3 majoritet vid stämman. 

 

Nuvarande skrivning 

§ 9 Vid ordinarie kretsstämma ska 
förekomma:  
1. fråga om stämman blivit behörigen 
utlyst  
2. val av ordförande för stämman  

3. anmälan om styrelsens val av 
sekreterare för stämman  
4. val av två justerare att jämte stämmans 
ordförande justera protokollet  
5. styrelsens verksamhetsberättelse  
6. revisorernas berättelse  
7. fastställande av resultat- och 
balansräkningar  

8. fråga om ansvarsfrihet för föregående 
års förvaltning  
9. fastställande av verksamhetsplan  

10. beslut om antalet styrelseledamöter 
och mandatperiod för dessa  

11. val av ordförande för kretsen, tillika 
ordförande i styrelsen  
12. val av övriga styrelseledamöter  
13. eventuella fyllnadsval  
14. val av två revisorer och två 
revisorssuppleanter  
15. val av valberedning  

16. ärenden som styrelsen förelägger 
stämman  
17. ärenden som väckts genom motion  

18. stämmans avslutande  

Föreslagen ny skrivning 

§ 9 Vid ordinarie kretsstämma ska 
förekomma:  
1. fråga om stämman blivit behörigen 
utlyst  
2. val av ordförande för stämman  

3. anmälan om styrelsens val av 
sekreterare för stämman  
4. val av två justerare att jämte stämmans 
ordförande justera protokollet  
5. styrelsens verksamhetsberättelse  
6. revisorernas berättelse  
7. fastställande av resultat- och 
balansräkningar  

8. fråga om ansvarsfrihet för föregående 
års förvaltning  
9. fastställande av verksamhetsplan  

10. beslut om antalet styrelseledamöter 
och mandatperiod för dessa  

11. val av ordförande för kretsen, tillika 
ordförande i styrelsen  
12. val av övriga styrelseledamöter  
13. eventuella fyllnadsval  
14. val av två revisorer och en till två 
revisorssuppleanter  
15. val av valberedning  

16. ärenden som styrelsen förelägger 
stämman  
17. ärenden som väckts genom motion  

18. stämmans avslutande  
 

 


