Förslag från styrelsen angående översyn av sällskapets stadgar
Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att göra en heltäckande översyn av sällakspets stadgar.
Nu gällande stadgar ändrades senast genom att först godkännas på årsstämman 2011 sedan fastställas på
nästföljande årsstämma den 30 mars 2012.
Stadgarna behöver ses över med avseende på samstämmighet med övriga sällskap, förstärkt och
förtydligad demokratisk process m.m.
Åsa Edvardssons motion avseende stadgeändringar har också tagits i beaktande för styrelsens förslag.
En första genomgång ger vid handen att GGS stadgar behöver förändras för att bli mer harmoniserade
med de övriga sällskapens SFK:s, SGS och SG:s stadgar. Nedan följer ett urval.
När det gäller stämmor
 Säkerställer SFK:s, SGS och även SG:s stadgar att stämmodeltagare i god tid ges möjlighet att ta
ställning till valberedningens förslag och ev. inlämnade motförslag.
 För SG:s del gäller detsamma såväl förslag från styrelsen, inlämnade förslag från stämmodetagare
och även styrelsens utlåtande om dessa.
 När det gäller att tillkännage övriga beslutsunderlag i god tid, till exempel årsredovisning och
revisonsrapport finns olikheter men sammantaget har övriga en mer tydlig process i sina stadgar.
 SFK och SGS har till skillnad från GGS också en ordinarie höststämma.
En fördel med detta är att styrelsen därför måste vara mer aktiv i kontakten med medlemmarna.
En annan är att stadgeändringar kan beslutas två gånger per år istället för ett år som i GGS fall.
 Val av fullmäktigemedlemmar. I SGS och SFK väljer medlemmarna och inte styrelsen representanter i
fullmäktige som GGS fall.
Valet sker på respektive höststämma och kandidaterna föreslås av valberedningen eller genom
motförslag, båda tillkännagivna i godtid före stäämman. Detta ger bland annat att nyinvalda
fullmäktigemedlemmar får upp till ett halvår på sig att sätta sig in i verksamheten innan SG:S
årsstämma.
När det gäller övriga stadgepunkter finns också skillnader som behöver beaktas.
 Det finns bl.a. skillnader i former av medlemskap, regler för att inträda som medlem och när
medlemsavgift ska vara betald.
 De andra sällskapen har särskild paragraf som reglerar föreningens ekonomiska ansvar.
De har också enparagraf som reglererar förfarandet om det uppstår en tvist om stadgarna.
Med anledning av Åsa Edvardssons motion anser styrelsen också att det bör utredas om och i så fall hur
informations- och diskussionspunkter på stämmorna skall protokollföras.
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