
Motion  11 till fullmäktige för SVaK. 
 
Ärende: Förslag till ändring av stadgar för SVaK och lokalklubb. 
 
SVaK:s styrelse har i klubbens medlemstidning Omkring infört ett förslag till ändring 
av stadgar för SVaK och stadgar för lokalklubb. 
 
Föreslagna ändringar gjorda av styrelsen har inte varit genomarbetade i den 
utsträckning som är nödvändigt för att resultatet skall bli ett fungerande förslag. 
 
Vi har med styrelsens intensioner som grund om tidigareläggandet av 
fullmäktigemötet arbetat fram ett ändringsförslag omfattande både stadgar för SVaK 
och stadgar för lokalklubb. 
 
Vi har utgått ifrån dom stadgar som klubbades igenom på SVaK:s årsmötet i mars 
2012 samt dom stadgar för lokalklubb som SVaK:s styrelse tidigare godkänt. 
 
Den text som är aktuella för ändringar är kopierad från originalet, den aktuella 
ändringen är understruken. 
 
Därunder är samma text kopierad från originalet, den nya lydelsen är understruken 
och markerad med fet text. 
 

 

Stadgegruppens förslag till ändring: 

SVaK: 
 
Gällande: 
 

§ 7 Fullmäktige  
Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra  

Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas varje år före april månads utgång.  
Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen delges lokalklubbar och delegater senast tre 
veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, balans- och 
resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag, motioner med styrelsens 
yttrande, samt övriga handlingar i de ärenden som skall behandlas vid fullmäktigemötet.  
 
Ny lydelse: 
 

§ 7 Fullmäktige  
Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra  

Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas varje år före mars månads utgång.  
Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen delges lokalklubbar och delegater senast tre 
veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, balans- och 
resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag, motioner med styrelsens 
yttrande, samt övriga handlingar i de ärenden som skall behandlas vid fullmäktigemötet.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Gällande: 
 
Mom 3 Dagordning 
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av medlem 
och/eller lokalklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet. 



Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast  
7 veckor före ordinarie fullmäktigemötet hålles. Till ärendet skall styrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 
19, kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
 
Ny lydelse: 
 
Mom 3 Dagordning 
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av medlem 
och/eller lokalklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet. 
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 31 
december året före fullmäktige hålles. Till ärendet skall styrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 
18, kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
---------------------------------------------------------- 
Gällande: 
 
Mom 4 Röstning 
Eventuell reservation till fullmäktiges beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den 
skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden 
och av denne anmälas innan fullmäktigemötet förklaras avslutat. 
 
Ny lydelse: 
 
Eventuell reservation till fullmäktiges beslut i ett ärende bekräftas skriftligt, och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av 
denne anmälas innan fullmäktigemötet förklaras avslutat. 
------------------------------------------------------------------- 
Gällande: 
 
Mom 7 Motioner och ärenden 
Motion som medlem och/eller lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte 
skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 7 veckor före ordinarie fullmäktige hålles. 
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet. (bifogas 
kallelsen, se § 7, mom. 1) 
 
Ny lydelse: 
 
Mom 7 Motioner och ärenden 
Motion som medlem och/eller lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte 
skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 31 december året före fullmäktige hålles. 
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktige. (bifogas kallelsen, se 
§ 7, mom. 1) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Lokalklubb: 
 
Gällande: 
 

§ 4 Medlemsavgift 



Medlem i lokalklubb ska årligen till SVaK betala medlemsavgift med det belopp, som 
fastställs på ordinarie fullmäktigemöte. Nytt medlemskap börjar gälla från registreringsdatum. 
För rösträtt på årsmöte krävs förlängt medlemsskap senast en vecka före lokalklubbens 
årsmötet, dock senast 15 februari. 
 
Ny lydelse: 
 

§ 4 Medlemsavgift 
Medlem i lokalklubb ska årligen till SVaK betala medlemsavgift med det belopp, som 
fastställs på ordinarie fullmäktigemöte. Nytt medlemskap börjar gälla från registreringsdatum. 
För rösträtt på årsmöte krävs förlängt medlemsskap senast en vecka före lokalklubbens 
årsmötet, dock senast 1 februari. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Gällande: 
 

§ 7 Årsmöte 
Mom 1 Inledning. 
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast 8 veckor före SVaKs ordinarie fullmäktige. 
 
Ny lydelse: 
 

§ 7 Årsmöte 
Mom 1 Inledning. 
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast 6 veckor före SVaKs ordinarie fullmäktige. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gällande: 
 
Mom 2 Dagordning. 
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast  
7 veckor före ordinarie årsmötet hålls, anmälts till styrelsen.  
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig.  
Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till 
beslut. 
 
Ny lydelse: 
 
Mom 2 Dagordning. 
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast  
31 december året före ordinarie årsmötet hålls, anmälts till styrelsen.  
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig.  
Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till 
beslut. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Gällande: 
 
Mom 3 Röstning. 
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordföranden och av 
denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. 
 
Ny lydelse: 
 
Mom 3 Röstning. 



Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende bekräftas skriftligt och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordföranden och av 
denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Gällande: 
 
Mom 4 Motioner och ärenden. 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen avlämnas till 
styrelsen senast 7 veckor före ordinarie årsmöte hålls. 
 
Ny lydelse: 
 
Mom 4 Motioner och ärenden. 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen avlämnas till 
styrelsen senast 31 december året före årsmöte hålls. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

2012-12-31, Kicki Myrberg & Erik Brate 
 
Styrelsens yttrande: Beaktat, se styrelsens förslag på stadgeförändringar.  
 
 

 
 
 
 
 


