
  
Proposition   1   
Styrelsen   har   gjort   en   genomlysning   av   stadgarna   u�från   visionsprocessens   slutsatser   och   u�från   insamlade   
synpunkter   det   gångna   året.   Sy�et   med   dessa   förslag   är   dels   a�   förtydliga   stadgarna   och   dels   uppdatera   
dessa   e�er   förändringar   som   ske�   i   föreningen   eller   som   styrelsen   anser   är   nödvändiga   framöver.   

1. a�   överallt   där   det   förekommer   i   stadgarna    ersä�a    benämningen   “ styrelse(n) ”   och   
“ huvudstyrelse(n) ”   med   “ föreningsstyrelse(n) ”   

2. a�   i    §   3   Ändamål ,   femte   punkten,    ersä�a    ordet   “ andra ”   med   “ olika ”   så   lydelsen   istället   blir   “ öka   
kunskapen   om   och   förståelsen   för    olika    kulturer ”   

3. a�   i    §   6   Årsmöte    och   listan   över   årsmötets   ärenden    fly�a    punkt   20   och   21,   som   berör   behandling   av   
förslag   från   medlemmar   och   styrelse,   så   a�   de   istället   behandlas   mellan   punkt   9   och   10  

4. a�   i    §   6   Årsmöte    och   listan   över   årsmötets   ärenden    lägga   �ll    “ för   innevarande   år ”   i   punkterna   som   
gäller   verksamhetsplan   respek�ve   budget   

5. a�   i    §   6   Årsmöte    och   listan   över   årsmötets   ärenden    ersä�a    benämningen   “ justeringsmän ”   med   
“ justerare ”   

6. a�   i    §   6   Årsmöte    och   listan   över   årsmötets   ärenden    lägga   �ll    val   av   vice   ordförande   så   a�   lydelsen   
istället   blir   “ Val   av   föreningens   ordförande    och   vice   ordförande    för   e�   år ”   

7. a�   i    §   9   Styrelsen ,   andra   meningen,     lägga   �ll     “ och   en   vice   ordförande”    så   a�   lydelsen   istället   blir  
“ Styrelsen   består   av   sju   �ll   nio   ledamöter   som   väljs   på   två   år   och   en   ordförande    och   en   vice   
ordförande    som   väljs   på   e�   år”   

8. a�    stryka     §   7   Extra   årsmöte    då   förutsä�ningarna   för   de�a   (första   meningen)   redan   nämns   i   §   7   
Årsmöte,   samt   för   a�   inte   särskilja   förutsä�ningarna   i   övrigt   vad   gäller   t.ex.   kallelse   och   rösträ�   från   
ordinarie   årsmöten.   

9. a�   i    §   8   Föreningsmöte ,   andra   meningen,    ändra    lydelsen   �ll   “ Medlemmarna   ska   ges   �llfälle   �ll   a�   
lämna   synpunkter   inför   föreningsstyrelsens    förslag    om   budget   och   verksamhetsplan   inför   
verksamhetsårets   början   och   årsmötets   fastställande ”   

10. a�   i    §   9   Styrelse    samt    §   11   Sek�onsstyrelse     ersä�a    ordet   “ målsä�ning ”   med   “ ändamål ”   så   a�   
lydelsen   istället   blir   “ Valbar   �ll   ledamot   är   medlem   som   (...)   förklarat   sig   redo   a�   verka   för   KFUM   
Umeås    ändamål ”   

11. a�   i    §   9   Styrelse    i   listan   över   styrelsens   åligganden    ersä�a    ordet   “ Föreningsdirektör ”   med   
“ föreningens   verkställande   tjänsteman ”   så   a�   lydelsen   istället   blir   “ �llsä�a    föreningens   
verkställande   tjänsteman    och   ha   arbetsgivaransvaret   för   denne ”   

12. a�   i    §   11   Sek�onsstyrelse     stryka    “ fyllt   16   år   och ”   så   a�   lydelsen   istället   blir   “ Valbar   �ll   ledamot   är   
medlem   som... ”   

13. a�   i    §   13   Valberedning ,   andra   meningen,    ersä�a    “ minst   tre ”   med   “ en   �ll   tre ”   så   a�   lydelsen   iställer   
blir    “ Valberedningen   skall   bestå   av   en   ordförande   och    en   �ll   tre    ledamöter ”   

14. a�   i    §   13   Valberedning ,   tredje   meningen,   lägga   �ll   “ valberedning ”   så   a�   lydelsen   iställer   blir   
“ ...genom   a�   i   god   �d   före   årsmötet   införskaffa   förslag   �ll   ersä�are   för   avgående   styrelseledamöter,   
valberedning    och   revisorer ”   


