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förbund utsånder lnfÖr I99O årE rlxsmÖte:

068ordnln8 (ör stånm8n

lnkonns motloner med styrelsenE yttr8nden'

Verksamhe tsP I6n

Budge t

Desså dokunent utsåndes h8rmed tlll såötl1g8 nedlems{ören1n86r, f6rbundstyrelsen samt

förenlnSar som är på vå8 ått ansluta s18 till förbundet'

Isånbandmeddettsvlllvlfr6nförbundshållerlnrsonattförbundetSmedlems.
förenlnSarhärrått6ttsktcläonbudtlllstdmmån.tlIl6nt6letberoendeP6förenlnS-
ens storlek. För ått er8 oobud ska hå röstrått På stämmsn krävs 6tt nl sklckåt ln

föUåndå ttll förbundeti En angÖkan on medlemskåP, förenlnSens st6d8ar, UPPSlft om

medlemsav8lft, styrelsellstå sånt uppStft on medIeasantål 1989-l2-3l '

F8r ått era medlenmar skå kunns fa rabatter6t lntråde På Rlh5möte -go kråvs

dessutoE ått nl sktcksr ln en medlemsllsta'

l{otlm or tlåt enSsserang ftr att fA f ler redlersf6räkr6år:

LJunSby RöllsPelsföreninS anser att Sverok mer aktlvt bör sökå fÖreotn88r sÖD sh8 bll

nedlemnår. t'lån bör utnyttJa de kontakier som flnns hos de redån 6nslutnå fdrenlÖ8-

å106, och försöka få dessa ått delå ned si8 av slia kontåkter' DeEså bör sedan snvån-

dss åktlvt, Senom att 3änå lnfÖrnstlonsmåterlal' och försöka fA deD att söks hedlem-

skap t riksförbmdet. AnlednlnSen år frånst stt vl lättare kan bll 8odk6nd6 sv SUR'

Stefan Thulln, LJunEby RollsPeIsförmlng - OctÖPoda

Förbadsstytalxn yrhär blflt1, då uotlonen val öwr{JnIsllla,er Ded före)aret ttll

rertsa!ået§Pr6n för lggo och franftJr aitt aflerson ncdleqsvärn]r8 ar a nNvtndlq*

het ! dea sltudtldt förbundat ldag bef,I.ncr slg'



§tabgciinbrtngafrirrlng fill rihsnröfr 1gg[
Inlc<ining
I i.ledningen av Iiirbundets existens får vi räkna med att stadgarn:r intcir hclt tilllredsställande och att de innehållcr rromcnt sor, ägcntligc.i.lc passar r'årt lbrbund och rena dumheter som kommit till ,r".ä,r nlu?. 

"

/indringsf<irslag I
I)cnna ändring är i andra läsningen, dvs om den antas pä riksr.iiLe-n0 sårir iindringen inft,rd i våra stadgar.

§ 43 -(Camnral lydelse) Förslag om fbrbundets upplösning fär frarnl5ecasendast på ordinarie riksmöre och ska insandai'sk.iiLiftilifi ;;;;;T$;senast 31 december årct innan riksmötet. Förbundet kan fnte ;p;lä;;;.;länge minst fcm ombud. motsätter sig upplosningen. Vid ,pplå;;i;;;;beslut,,r det sista riksmötet hur ftirbunäet. iittgangä. ska ftirrålurs. 
'---""

§ a3 (Ny )i delse) Försrag om liirbundets i,pprösning får framräseascndast på ordinarie riksmöte och ska insandås 
"k.iirr:s.r 

iirl ;;;;;Til;scnast 3l dccember året innan riksmötet. Att upprösninä.L, u"(".äiå.nråstc framgå av kallelsen till riksmötet. Forbundlt k;; T";;;;i;;^;;länge minst l/20-del av ombuden morsätreruig ,ppiö."iå;;;...V;ä
ypplösningen ska Ibrbundete tilgångar realiseras-och itrtaer-uetatas.Efter dctta skiltas kvarvarande tillgängar tilr Iiireningarno i lika ielr.ellcr går till ert av riksmötet bestlmi ändamå1. riri r;[r,iå"i";"..-1;;
ft rbundets revi sorer utses. Likvjdatorerna guno^fo. Ii k"ida tionen.
anaringsf<irstag Z
I § 24, sorn handlar om vem sonr får rösta, l.rar det råkat hamna en koniaav e.^ del.som^s1år p! ett annat och bättre stalle i stade;r"r-. Si.tr'Åt""i..,str) ks helt ut § 24 och en del flyttas till s 29, som handlär om rc;stning.

s\ 24 (.canrmal lydelse) Endast befuilmaktigade ombud är röstberättigadevid riksmöret. Varje ombud har en röät. Samma person kan medruumakter representera maximalt fem ombud. Röstning per post är inte
lil]l§"; Vid omrösrning gäller enkel majoritei o- stualgå."r'i;;"-;;;;;roresNrrver.. r{edlagda röster räknas inte. Vid lika röstetal tillämnas iIörsta hand fcirbundsordlbrand-ens ut.lagsröst o.h i;.;;;;;i i;;;;i; '

..§ 2a (Nv lvdelse) Enda.st befulmäktifaa"-"-u"a är röstberätig.å" iiariksmötet. Varje ombud har en röst. Sämma peÅon kan -"d f;fi;;i;;representera maximalt fem ombud. Röstning pär post är inte tillåten.

§ 2.6 (Cammal.lydelse) Be.glut på riksmöte fattas i regel med enkel
llajl.tgt, Enkel"majoritet tillämpas vid person.,ral. B".1";;--l;; ;;;;;.vnga rrågor måste ha två tredjedels majoritet. vid ekonomiska besiuiu.$"^.^öy_!Cq lrågor kråvs ett enhilligt ritsmtite.

§.28 (Ny lydelse) vid omröstning iattas u".i"t.""a enkel maioriret om
s ta d garna i n te annar liireekri ver. Iiedl agda .;;;; ;Ä;;'t ;;.'ä'":i;; 

"ää31,"1d".,ou'.gu .f.aggl mået€ ha rvå k;djedels majoritet. Vij J;;o;*k;uc'rur unoer-ovnga. trågor krävs-ett enhäuigt riksmöte. vid lika röstetaltrllampas i ldrsta hand ldrbundsordftirandäns utolagsrösi ;;[ i 
-"";ä;;

hand lottning.

Andringsf<irsl4g 3
I § 34 beskrivs hur furbundctE firrn,teckning, dvs nrakr. atl rcckrra avtal i
ftirbundets namn, besluLas. I)en har lått en ritc orycklig forrnuloring. om
ordliranden skulle vara oanträffbar u.der en langre ticl, eller känskc
sluta utan att meddcla detta (dvs det tar lång tid i',a' r,an inscr att ,lan
behöver kalla till fyllnadsval) så kiin intc forbirndct tcckna a'tå1. DetLa kan
bclyda myckct otrevliga siiker liir firrbundet. I)cssrrt..nr är ott fyllnadsval cn
krånglig procedur som tar så lång tid (kallelso till txtra å.s,n'öte aä, ,rr.,ikan ske tar minst en månad från''id6 till prakt.ik) att det kan bli ohållbart.
Länrpligare vore om styrelscn har lorlrocndct att utse fi.natecknare. Dcnnornrala. ordningen är att man utser ordförande och t r..o.Å tiiifirmatecknare även om dct inte är spccicficerat av stadgarna

.§ 34 (Gammal lydelse ) Styrelsens ordfijrande och kassör är tjllsanrmans
behöriga att Leckna lijrbundets firnra.

.§3a (Ny Iydelse) Två, av styrelsen utscclda, stl,rcslcledamöter ärtillsarnmans behciriga att teckna idrbundcts firma,


