
 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag stadgeändringar 

 

 

§ 7 Nuvarande lydelse 

Styrelsen skall senast fyra månader före ordinarie landsmöte utfärda kallelse. Motioner till ordinarie 
landsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före landsmötet. Styrelsen skall avge 
utlåtande över motioner till landsmötet. Av styrelsen upprättad dagordning för landsmötet samt till 
ärendena hörande handlingar skall vara medlem tillhanda senast en månad för landsmötet.  

För extra landsmöte må styrelsen fastställa andra tider för utsändande av kallelse samt avlämnande 
av motioner i ärenden, som skall behandlas av landsmötet  

Landsmöte öppnas av styrelsens ordförande.  

Ny lydelse 

Styrelsen skall senast fyra månader före ordinarie landsmöte utfärda kallelse. Motioner till ordinarie 
landsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före landsmötet.  
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Motioner från medlem 
skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet. Styrelsen skall till landsmötet avge 
skriftligt yttrande och utlåtande över motioner. 
Av styrelsen upprättad dagordning för landsmötet samt till ärendena hörande handlingar skall vara 
medlem tillhanda senast en månad för landsmötet.  

För extra landsmöte må styrelsen fastställa andra tider för utsändande av kallelse samt avlämnande 
av motioner i ärenden, som skall behandlas av landsmötet  

Landsmöte öppnas av styrelsens ordförande.  

 
§ 8 flyttas till förslag om ny § 

Ny paragraf 

Styrelsens åligganden 

Styrelsen må mellan landsmötena inom ramen för av landsmöte fastställda riktlinjer utöva SSR s 
beslutanderätt. (tidigare §8) Vid närmat följande landsmöte skall ombuden erhålla information om 
vidtagna åtgärder.  Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet 
enligt fastställda planer, policys och antagna riktlinjer tillvarata medlemmarnas intressen.  
 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 
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• verkställa av årsmötet fattade beslut 
• ansvara för och förvalta föreningens medel 
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 § 
• förbereda landsmöte 
 
§16 Nuvarande lydelse 
SSRs firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.  

Ny lydelse 

SSRs firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.  

Attestordning skall av styrelsen upprättas årligen. Av attestordningen skall det framgå vilka 
befogenheter delegerats ut. 

§ 18 Nuvarande lydelse 

Styrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid 
styrelsesammanträde.  

Ny lydelse 

Styrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid 
styrelsesammanträde. Protokollen skall diarieföras och finnas tillgängliga på SSR:s förbundskansli. 

§ 19 Nuvarande lydelse 

Styrelsen utser arbetsutskott vari ingår ordförande, vice ordförande och de övriga styrelsen därtill 
väljer. Vid förfall för ledamot inträder ersättare. 

Ny lydelse 

Styrelsen utser budgetutskott vari ordförande och de övriga styrelsen därtill väljer.  

Utskottet sammanträder på de tider utskottet beslutar. Kallelse utfärdas av ordföranden, varvid 
anges de ärenden som skall behandlas. Utskottet skall avge förslag till styrelsen. 

§ 20 utgår och infogas under §19 

§ 21 nuvarande lydelse 

Inom SSR kan beredande organ (utskott) utses.  

Ny lydelse 

Inom SSR kan beredande organ (utskott) utses. Styrelsen utser beredande utskott. Utskotten 
arbetar efter de direktiv landsmötet och styrelsen beslutar. Ordförande utses av styrelsen.  

§ 22 utgår och ersätts av §21 

§ 23 nuvarande lydelse 

Omröstning 

Inom landsmötet, styrelsen, arbetsutskottet, valberedningen och utskott fattas beslut med enkel 
majoritet.  

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skilje lotten.  

Beslut om bordläggning av fråga inom landsmöte kan första gången fattas om minst en tredjedel av 
närvarande ombud så begär.  
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Beslut fattas genom öppen omröstning. Val sker dock med slutna sedlar om någon så begär.  

Ny lydelse 

Omröstning 

Inom landsmötet, styrelsen och valberedningen fattas beslut med enkel majoritet.  

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skilje lotten.  

Beslut om bordläggning av fråga inom landsmöte kan första gången fattas om minst en tredjedel av 
närvarande ombud så begär.  

Beslut fattas genom öppen omröstning. Val sker dock med slutna sedlar om någon så begär.  

§ 24 nuvarande lydelse 

Räkenskaper m m 

Ordinarie landsmöte utser årligen två revisorer jämte suppleanter för granskning av förbundets 
räkenskaper och förvaltning under räkenskapsår. En av revisorerna skall vara ett registrerat 
revisionsbolag.  

Räkenskaper och styrelseberättelse skall senast två månader efter räkenskapsårets slut överlämnas 
till revisorerna.  

Revisorerna skall senast inom tre veckor därefter sända revisionsberättelsen till styrelsens 
ordförande.  

Ny lydelse 

Räkenskaper m m 

Ordinarie landsmöte utser årligen två revisorer jämte suppleanter för granskning av förbundets 
räkenskaper och förvaltning under räkenskapsår. En av revisorerna skall vara ett registrerat 
revisionsbolag.  

En av revisorerna utgör lekmannarevisor. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av 
föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska 
vara oberoende av dem som de har att granska. 

Räkenskaper och styrelseberättelse skall senast två månader efter räkenskapsårets slut överlämnas 
till revisorerna.  lekmannarevisorn har att särskilt granska styrelsen arbete under året samt att 
följa upp eventuella noteringar från föregående år. Eventuella noteringar skall skriftligen delges 
styrelsen och landsmötet. 

Revisorerna skall senast inom tre veckor därefter sända revisionsberättelsen till styrelsens 
ordförande.  

Den av revisionsbolaget utsedd revisor upprättar och undertecknar revisionsberättelsen.  

 

§ 25 nuvarande lydelse 

Fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltare och för styrelsens förvaltning under föregående 
räkenskapsår behandlas på ordinarie landsmöte.  

Hela styrelsen är ansvarig för hur SSRs kassa används.  

Budget beslutas av landsmötet.  
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Ny lydelse 

Fråga om ansvarsfrihet och styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår behandlas på 
ordinarie landsmöte.  

Hela styrelsen är ansvarig för hur SSRs kassa används.  

Budget beslutas av landsmötet.  förslag till budget upprättas av styrelsen.  

§ 26 nuvarande lydelse 

Styrelse- och utskottsledamot samt ombud äger för deltagande i av uppdraget föranlett 
sammanträde uppbära resekostnadsersättning och traktamente som för statsanställd i enlighet med 
de statliga traktamentsbestämmelserna samt av SSR beslutat arvode.  

Ny lydelse 

Styrelse- och utskottsledamot samt ombud äger för deltagande i av uppdraget föranlett 
sammanträde uppbära resekostnadsersättning i enlighet med skatteverkets normer och 
traktamente i enlighet med vad som anges i kollektivavtal.  

§ 27 nuvarande lydelse 

Förbundskansli m m 

SSR skall ha ett förbundskansli.  

Kanslichef utses av styrelsen.  

Ny lydelse 

SSR skall ha ett förbundskansli.  

Kanslichef tillsätts av styrelsen.  

§ 28 nuvarande lydelse 

Styrelsen beslutar om tillsättning av alla tjänster, även tjänster vilka inrättas genom beslut av 
landsmötet samt äger för tjänsteinnehavare fastställa gällande anställningsvillkor.  

Ny lydelse 

Kanslichef beslutar och ansvarar för tillsättning av SSR:s tjänster. Styrelsen beslutar om inrättande 
av eventuella nya befattningar. Anställningsvillkor för tjänsteinnehavare fastställs genom det 
kollektivavtal som SSR är anslutet till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


