FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR FÖR
GÖTEBORGS GALOPPSÄLLSKAP
Arbetsunderlaget upprättat 23 februari 2021
Senaste uppdatering 1 mars 2021

§ 18
“För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten, med minst 14 dagars mellanrum,
varav det ena skall vara ordinarie årsmöte På respektive möte skall beslut stödjas av minst 2/3 av antalet röstande.”

§

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse/ändring

Motivering

§ 9 STÄMMA
.
.
.
.
.
Stämmor hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsstämma hålls inom 90 dagar efter räkenskapsårets
utgång.
Höststämma hålls under andra halvåret.
Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorerna så
bestämmer eller då minst fem medlemmar skriftligen så
begär. Extra stämma ska hållas inom 28 dagar från det att
styrelsen mottagit begäran härom.
På stämma får till beslut endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen.
Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med
tillkännagivande i lämpliga medier.
Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.
Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.

Tidsperioden 28 dagar för
inlämnade av räkenskaper
till revisorerna och
presentation av
valberedningens förslag
till nya ledamöter i
Kallelse till Extra Stämma ska styrelse och revisorer, är
inte förenligt med
göras senast 14 dagar före
tidsangivelsen för senaste
extra stämma.
tidpunkten för kallelse till
stämma, 14 dagar (§11
och 14).
Förslaget om 28 dagar
gäller bara Årsstämma
och Höststämma.
Kallelse till Årsstämma och
Höststämma ska göras
senast 28 dagar före
stämman.
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§ 10

Förlag:

ÄRENDEN VID STÄMMA

Motivering:

.
.
.
.
.
8. Framläggande och godkännande av
årsberättelse.
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk
redovisning.
10. Framläggande och godkännande av
revisorernas berättelse.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
.
.
.
.

§ 11

8. Framläggande av årsberättelse.
9. Framläggande av ekonomiska
redovisning.
10. Framläggande av revisorernas
berättelse.
11. Fastställande av
a. årsberättelse,
b. ekonomisk redovisning,
och
c. revisorernas berättelse.

Förlag:

STYRELSEN
.
.
.
.
.
● att varje år senast 28 dagar före årsstämmans avhållande
till revisorerna överlämna redovisningshandlingar för det
gångna räkenskapsåret,
.
.
.
.
.

Denna ordning har i
praktiken redan tillämpats
och bör därför justeras i
stadgarna.

Motivering:

Se §11

§ 14 VALBEREDNING

Förlag:

Motivering:

För val av styrelse och revisorer ska på årsstämma utses en
valberedning bestående av tre personer varav en ska vara
sammankallande.
Valberednings förslag ska tillställas medlemmarna senast 28 dagar
före stämman ska äga rum genom publicering på sällskapets
hemsida, eller genom annan lämplig media.
Av handlingen ska framgå
● Vilka som sitter i innevarande styrelse och resp.
mandatperiod,
.
.
.
.

Se §11

sittande

Ordet “innevarande”
avser en tidsperiod
(Innevarande år) och
bör därför bytas ut
till “sittande”.
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