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P4 

Datum: 2017-04-06 
 

Proposition 4: Ändring av reglemente för Sektionerna 
 
Bakgrund: 
I våra Reglemente för sektioner står det nu att dem måste finnas fem (5) individer; ordförande, en 
(1) kassör och tre (3) ledamöter. 
 
Enligt Bolagsverkets hemsida hittar man denna riktlinje: "Styrelsen i en näringsdrivande ideell 
förenings bör bestå av minst tre ledamöter. Den utses av föreningsstämman.". 
 
Förslag från sektionen Safir är att ändra i Reglemente för sektioner, ändring av kapitel 2 §2 till 
 "Sektionsstyrelsen består av en ordförande, en kassör och minst en (1) ledamot". Syftet med 
detta förslag är att undvika att en Sektion måste lägga ner sin styrelse på grund av bristande 
engagemang vid ett årsmöte och att kunna fortsätta med de uppdrag som Sektioner har inom 
utbildningsbevakning och näringsliv. Att man med denna ändring ger chansen att hålla sektionen 
i liv och ger möjligheten till att ha fyllnadsval för att fylla upp styrelsen med flera ledamöter. 
 
Förslaget har utöver informationen från bolagsverket sin grund från lagen om Ekonomisk 
förening där man minst måste vara tre medlemmar. Då Ideella föreningar regleras inte utav lag 
utan av föreningspraxis men man bör använda sig av vissa lagar kring Ekonomiska föreningar, 
handelsbolag mm. som riktlinjer. 
 
 
Undertecknad yrkar härmed att Fullmäktige beslutar: 

Att lämna ändring av Reglemente för sektioner, ändring av kapitel 2 §2 till: 
"Sektionsstyrelsen består av en ordförande, en kassör och minst en (1) ledamot.". 

 
______________________________ 
Safir genom Elisabeth Åkesson 
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Kårstyrelsens motyrkande -- ”Ändring av Reglemente för 
Sektionerna” 

Förslag till beslut 
Kårstyrelsen föreslår Stämman  
 
att1 i Reglemente för Sektioner lägga till en paragraf under kap.2§2 med lydelsen: Sektionen 
kan dock under det första kvartalet av en ordinarie mandatperiod ha en styrelse bestående 
av en ordförande, en kassör och en ledamot i enlighet med reglering i kap.4. 
att2 i Reglementet för Sektioner under kap.4 lägga till, med underrubriken: ”Undantag vid få 
nominerade eller valbara kandidater vid ordinarie årsmöte” med tillhörande paragraf med 
lydelsen: en sektionsstyrelse kan vara beslutsmässig på minst tre (3) medlemmar om 
styrelsen direkt påkallar extra årsmöte vid mandatperiodens början om tidigare styrelse inte 
redan gjort så. Skulle det extra årsmötet då inte fylla upp styrelsen till fem (5) medlemmar 
eller om inget extrainkallat årsmöte har skett under det första kvartalet på mandatperioden 
förklaras styrelsen framgent ogiltig och ansvaret hänskjuts till Kårstyrelsen att kalla till nytt 
extrainkallat årsmöte. 
 


