
Proposition till Missing People årsstämma 2023 
 

2:a beslut av stadgeändring. 
 
Stadgeändring 

Styrelsen föreslår att § 19 i Missing People Swedens stadgar ändras när det gäller i vilken ordning 
föredragningslistan skall ha vid årsmötet.  

 

Nuvarande lydelse av § 19 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.  
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.6. Fastställande av föredragningslista. 
7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter.  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- 
och räkenskapsåret.  
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
13. Val av styrelse; a. ordförande för en tid av ett år b. val av kassör för två år (väljs jämna år) c. val av 
två ledamöter för två år (väljs jämna år) d. val av två ledamöter för två år (väljs ojämna år)  
14. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad samt val av en suppleant för lekmannarevisorn 
för en tid av ett år.  
15. Val av tre ledamöter samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas 
till sammankallande.  
16. Mötets avslutande.  
 

Bakgrund till förändring 

Ändring av ordning för punkterna 2 – 6 leder till att föredragningslistan vid årsmötet får en bättre 
logisk följd än nuvarande ordning.  
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året och Balans- och 
Resultaträkning läggs under en separat punkt, 8, på föredragningslistan. 
I och med att punkt 7 på nuvarande föredragningslista delas upp i två punkter, 7 och 8, för följande 
punkter ny numrering. 

 

 

 



Förslag till ny skrivning av § 19  
 
1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet (Ändrad ordning) 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare (Ändrad ordning) 

4. Fastställande av röstlängd för mötet  (Ändrad ordning) 

5. Fastställande av föredragningslista.  (Ändrad ordning) 

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  (Ändrad ordning) 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året (Ny punkt. Ersätter 7 b i nuvarande   
Balans- och Resultaträkning   stadgar) 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning (Ändrad numrering) 
 under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.   

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  (Ändrad numrering) 

11. Fastställande av medlemsavgifter.  (Ändrad numrering) 
 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling (Ändrad numrering) 
av budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret. 
 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid  (Ändrad numrering) 
inkomna motioner. 

14. Val av styrelse   (Ändrad numrering) 
a. ordförande för en tid av ett år  
b. val av kassör för två år (väljs jämna år)  
c. val av två ledamöter för två år (väljs jämna år)  
d. val av två ledamöter för två år (väljs ojämna år) 
 
15. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad  (Ändrad numrering) 
samt val av en suppleant för lekmannarevisorn för 
en tid av ett år. 

16. Val av tre ledamöter samt en suppleant i  (Ändrad numrering) 
valberedningen för en tid av ett år,  
av vilka en ska väljas till sammankallande. 

17. Mötets avslutande.   (Ändrad numrering) 

 

 



Proposition till Missing People årsstämma 2023 
 

2:a beslut av stadgeändring. 
 
Stadgeändring 

Styrelsen föreslår att § 32 i föreningens stadgar ändras genom ett tillägg till paragrafen kring medlem 
som inte betalt medlemsavgift men är vald fram till nästkommande avdelningsmöte.  

 

Nuvarande lydelse av § 32 – Valbarhet Verksamhetsledare och Regional Ledningsgrupp  

Valbar som Verksamhetsledare och som ledamot i Regional Ledningsgrupp, RLG, är enskild medlem i 
föreningen som erlagt medlemsavgift. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till 
Verksamhetsledare eller som ledamot av RLG 
 

Bakgrund till förändring 

Nuvarande stadgar innebär att en medlem kan sitta kvar som Verksamhetsledare eller ledamot i den 
Regionala Ledningsgruppen trots att personen valt att inte betala medlemsavgiften innan 
avdelningsmötet.  

 

Förslag till tillägg av § 32   

Ledamot som är vald fram till nästa avdelningsmöte, men inte har betalt av årsmötet beslutad 
medlemsavgift när avdelningsmötet startar, kvarstå inte i sin roll i den Regionala Ledningsgruppen 
varken som verksamhetsledare eller ledamot.  
 
Avdelningsmötet har att utse ersättare för den person som i och med detta skiljs från sitt uppdrag.  
 
Ersättare skall utses genom fyllnadsval vid avdelningsmötet. 
 
 

 



Proposition till Missing People årsstämma 2023 
 

2:a beslut av stadgeändring. 
 
Stadgeändring 

Styrelsen föreslår att § 22 i föreningens stadgar ändras genom att meningen “Föreningens 
räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast åtta veckor före årsmötet” stryks.  

 

Nuvarande lydelse av § 22 – Revision, andra stycket 

…. 

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast åtta veckor före årsmötet 

…. 

Bakgrund till förändring 

Det har visat sig att, i och med att årsstämma för föreningen kan hållas under hela april månad, tiden 
för att färdigställa bokslut och överlämna handlingarna till revisorerna, blir för kort när årsmötet 
ligger tidigt under april månad. Styrelsen föreslår därför att den exakta skrivningen i §22 när 
handlingar ska överlämnas till revisorerna styrks.  

 

Förslag till ny lydelse av § 22   

Revisorerna ska fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, verksamhet, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt följa upp att fattade beslut 
verkställts för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast fem veckor före årsmötet. 
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