
Föteningen Stota Skuggan

Protokoll frårl Föieniogen Stora Skuggans (FSS) extrestäEha
Tisdagen 20 febnati 2018 kl. 19:30 Lokal Folkkultucentrurn, Årteftisgatan 19, Stockholm

1. Mötets öpplande.
Helena Söteosen öppnar mötet och välkornnar alla närvarande medle rmar.

2. Val av stiimmootdliitande
Helena Sötensen väljs till hötets ordföradde

3. Val av protokollfiirarc
Julia Holrnvik viiljs till mötets sekietemre

4. Val av justetat tillika tösträknar
Niels Rasmussen valjs t l iustetate och tösttäknate vid dagens möte

5. Godkännande av dagordning(Bilaga 1)
Dagotdningen godl«inns

6. Fråga om stämman blivit Btådg€enligt utlyst
Mötet konstatemi ett st:imrnån blivit stadgeenligt udyst.

7. Fastställande av röstliangd (Bilagå 2)
Rösdängden gås igenoh och det fåstställs att 9 röstberättigade medlehmar dr niirvarande vid
ext-tasåinrnafl.

8. Beslut om änddngat, eoligt bilagd proposition, i stadgama §4 p.15, §7 och §8
De närvamnde medlemmama beslutai eohälligt att de föreslagna än&ingama av sadgama ska
genomfötas.

9. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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Proposition

från styrelsen fiir Röreningen Stora Skuggan - Extra Föreningsstämma
2014-02-20

Förslåg om åndring i Stadgarnas § 4 p.15, § 7 och § 8

Det har under de senare åren visat sig att stadgamas villkor liir st:immans beslut avseende
rollfordelningen iFöreningen Stora Skuggans styrelse (dvs. star?r?ans val ay kassör,
sekrcterare och \)ice ordji;rande).har medfört vissa hinder och svårigheter i stlrelsearbetet.

Svårighetema har uppstått vid ex.vis fall av sjukdom eller om ledamot med viss befattning har
avgått eftersom sådana hiindelser käver eft n).tt beslut från en sammankallad
öreningsstiimma, flir tillsättning av annan ledamot till den specifika styrelserollen.

Likaledes har man konstaterat att det i vissa fall har uppstått svårigheter att samla en
beslutslöl sryrelse rned de kav nuvarande stadgar liireskriver om minsta antalet nåiruarande
vid styrelsens möten.

I syfte att göra det möjligt ftir styrelsen att fiirutom valet av ordliirande - kunna fiirdela
styrelsens olika arbetsroller inom styrelsen (vid konstituerande möten) öreslår styrelsen
iindring i stadgamas § 4 p.15, § 7 och § 8.

Styrelsen ltireslår även att mandattiden Iiir suppleanter Zindras till I år, i syfte att underlätta
anslutningen av suppleanter.

§ 4p.15, § 7 och § 8 öreslås ha ftlljaude lydelse;

§4
p. 15. Val av liireningens ordliirande, öwiga styrelseledamöter och suppleanter.

§7
Föreningens styrelse bestar av ordldrande samt minst 4 och högst 6 övriga ledamöter med
högst 3 suppleanter.

Mandattiden för ordinarie ledamöter Zt två år och fiir suppleanter eft år. Den fiireskivna
mandattiden fiir ledamötema och suppleantema kan jiimkas ltir en eller flera av dessa, om
örhållandena pakallar det.

§8
Styrelsen är beslutsör nä antalet ledamöter, med ordlijrande inbe.?iknad, överstiger håilften
av samtliga ledamöter. I ftirekommande fall tjiinstgör suppleant i den ordning som ordliirande
bestiimmer.

Föreningens firma tecknas av ordlijrande och kassör var Iiir sig eller, enligt styrelsens beslut,
av minst två ledamöter i örening.
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Styrelsen
Fö r e ninge n Sto r a Skuggan


