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T(ALLELSE

Härned kallas Sver§es Roll- och Konfttktsp,elsförbunds nedlensförenlngar tlll
Rlksnöte för 199O.

I enllghet med stadgeutdra6et på omstående slda skaII motlon, för att vara

gilt16, lnkomma senast dern 22ra februart. Om en motlon lnte inkommit i tld är

den ogiitigr m€n möJli6heten flnns glvetvis kvar att ta upp frågan under punkten

övriga frågor.

Observera att antalet delegater som en förening representeras av på rlksmötet

är beroende av det medlemstal som förenlngen hade vid nyåret. Oto förenlngen eJ

har möJlighet att sklcka så många ombud som man har rått tilI, kan man skrlva

fullmakter som ger rätt åt en person att rösta åt flera ombud. En person kan

dock enIlgt stadgarna högsl representera fem onbud.

Känner nl tlll någon som är 1ämpl16 för ett förtroendeuppdra6 I förbundet? För-

slag på tänkbar ordförande, ledamot, suppleant, revlsor, revlsorssuppleant eiler

valberednlngsmedlem Iämnar ni till valberednlngens sammankallande:

Thomas 8u11, Flogstav 59F, 752 63 UPPSALA.
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För förbundsstyrelsenl

Henrlk Cederberg
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Rikmötet
§20

Riksmötat år förbundets hogsta beslutande orga& Mötet eka hAllas varje år tidigast 1 februari och senast 31 maj,
på tid och plate eom förbundsstyreleen beetåmmer.

§a
Riksmötet ska ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och ftirbundets och distrikt-
ens repnesentanter.

§».
Vid rikemötet har alla medlemmar, frrbundsstyrelsens ledamöter, valberedningen och revisorerna rätt att när-
vara, 5rttra eig och etella fOralag.

§23
Till riksmötet får varje distrikt eända ett ombud, och varje ftirening får sända ombud i nedanstående omfattning:

. 1 ombud för upp till och med 50 medlemmar
2 ombud lor 61 - f 00 medlemmal 

.,,

3 ombud ftr 101 - 160 medlemmar
4 ombud för 161 - 200 medlemmar
6 ombud för 201 medlemmar och dåruttiver.

Till grund fdr denna räkning ligger det medlemstal, som vid frregående års utgång rapporterats till llrrbundet.
AqI

Endast befullmaktigade ombud är röstb€råttigade vid riksmöteL Varje ombud har en röst. Samma person kan
med fullmakter representera maximalt fem ombud. Röstning per post är inte tillåten. Vid omröstning gäller
enkel majoritet om stadgarna inte annat ftireslriver. Nedlagda röster räknas inte. Vid lika röstetal tillåmpas i
Ibrgta hand förbundeordfbran&ns utelagsrost och i andra hand lottning.

§%
Möt€t är beelutsmä8sigt om ekriftIig kallelse sånts till fdreningarna och distrikten eenast sex veckor fore mötet.
Möteshandlingarna ekall ha Bånts till Ilireningarna och distrikten s€na8t tre veckor före mötet.

§%
Följande ärenden ekall alltid behandlas av rikamötet:

Mötets behörighet
Val av möteeordförande
Val av möteesekreterare
Val av 2 justeringamån eh 3 rösffilmare
Verksamhets- och revisionsberåttelser
Resultat- och balansräkning
tYågan om anevarsfrihet för den avgående aty.elsen
Val av förbundeordförande
Val av 8ledamOter aamt 3 rangordnade suppleanter
Yal av revisor€r och valberedning
Fastetållando av verksamhetsplan och budget
Faststållandc av avgifter
Motiqrer
Öwiga frågor

§27
Inför rikemötet h.ar medlemmar, Ibreningar och distrikt rätt atd l-äm*g motiencr. Moäon aka ha inkommit senast
iyra veckor före riksmöt€t.

§%
Beslut på riksmöte fattas i regel med enkel majoritet. Enkel majoritct tillampas vid pereonval. Beslut som tas
under öwiga frfuor mÅste ha två tre{edels mqjoritet. Vid ekonomiska beslut under o-wiga frågor krävs ett en-
hälligt riksmöte.

§2e
Extra riksmöte eka utlyeae av a§rrelsen om denna beelutar det, eller om revisorerna eller minst en tiondel av
medlemelbreningarna kräver det. Extra riksmöt€ får endast beeluta i de frågor eom uttryrckligen angivits i
kalleleen- Kallelso och beelutsunderlag aka ha utsänts till fbreningarna och dietriiten eenast en månad i fUruag.

StJrreIs
§30

Sbyreleen aäto är i Etockholm

§3r
StSrrelsen, som utcee av rikgmötet, eka utöver förbundets ordförande begtå av åtta ledamöter. Deseutom utser
riksmötet b,e rangordnade auppleantcr.
S§'relaen fördelar rtyroleepoetarna incn rig. Pcterna vice ordlbrande, kassör och sekreterare måste alltid uts€§.
Samma pcrrcn kan inte ha mer ån en av postema ordfbrande, vice oriförande eller kassor.
Valbar år myndig petlon baatti Sverige.
Styreleen tillträder Glter rikrmötet.


