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PROPOSITION 1
Stadgeändring § 7 i Förbundsstadgarna
Motionerna skall enligt stadgarna vara FS tillhanda senast den 1 februari. Sedan
skall FS sända ut inkomna motioner till kretsarna i den första hela veckan i februari
för att kunna tas upp vid de ordinarie årsmötena i mars. Det har visat sig att dessa
tidsramar gör det svårt för FS att hinna behandla inkomna motioner på vederbörligt
sätt varför tidpunkten för utsändande av dessa bör utsträckas till andra hela veckan i
februari.
Förbundsstyrelsen föreslår att
Fjärde meningen i § 7 i Förbundsstadgarna får följande lydelse:
Inkomna motioner sänds av FS till kretsarna i den andra hela veckan i februari för att
kunna tas upp vid de ordinarie årsmötena i kretsarna.

PROPOSITION 2
Stadgeändring § 8 i Förbundsstadgarna
Om Förbundsmötet beslutar i enlighet med Proposition 1 bör av praktiska skäl och i
konsekvensens namn motsvarande ändring
göras i § 8
Förbundsstyrelsen föreslår, förutsatt att förbundsmötet beslutar i enlighet med
Proposition 1, att första meningen i § 8 i Förbundsstadgarna får följande lydelse:
Förbundsstyrelsens förslag till FM ska ha tillställts kretsarna i den andra hela veckan
i februari och vara kända för föreningarna när kretsarna håller sina ordinarie
årsmöten i mars

PROPOSITION 3
Stadgeändring § 8 i Förbundsstadgarna
Det kan komma upp frågor som FS anser måste föreläggas FM för beslut efter det att
propositionerna tillställts kretsarna. Det kan också visa sig att en redan utsänd
proposition behöver korrigeras. Vidare kan en proposition bli försenad om den
exempelvis bygger på en utredning som blivit fördröjd. Det senare inträffade vid

Förbundsmötet 2013 varvid det visade sig att Förbundsstadgarna behövde ses över i
detta avseende. FS anser att en sådan fråga skall kunna behandlas av FM utan den
beslutsordning som sägs i 5 § andra stycket förutsatt att frågan tillställts kretsarna
senast fyra veckor innan FM när handlingarna för detta skall sändas ut.
Har inte frågan tillställts kretsarna före dess krävs minst tre fjärdedelars majoritet för
att frågan skall kunna tas upp av FM (§5).
Förbundsstyrelsen föreslår därför att § 8 i Förbundsstadgarna får följande lydelse
Förbundsstyrelsens förslag till FM ska ha tillställts kretsarna i den andra hela veckan i
februari och vara kända för föreningarna när kretsarna håller sina ordinarie årsmöten
i mars.
Om FS anser att en fråga, som bör behandlas av FM, har blivit aktuell senare än
som nyss sagts så har FS att så snart ske kan och om möjligt i samband med
kallelsen till FM meddela kretsarna sitt förslag till beslut. Om frågan har tillställts
kretsarna minst fyra veckor före årsmötet så ska frågan behandlas utan den
beslutsordning som sägs i 5 § andra stycket.
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