
Proposition 3 
 
 
Kommentar:  
Vi anser att det är bra ifall de som justerar inte har intresse av att förbise felaktiga 
ändringar. Vi såg även ett behov av ett förfarande om hur vi går tillväga ifall det blir 
lika röster vid personval.  
 
 
Styrelsen yrkar på följande: 
 
att ändra 
 
      
Röstberättigade med tillhörande yttrande- och yrkanderätt vid såväl 
Föreningskollegiet som Majkollegiet är medlemmar som inbetalat medlemsavgift 
senast innan mötes öppnande. Styrelsens ledamöter saknar rösträtt men äger 
yttrande- och yrkanderätt. Protokoll skall föras under mötet av en, av mötet utsedd, 
sekreterare samt justeras av två, av mötet utsedda, justerare. Föreningskollegiet och 
Majkollegiet kan enskilt pröva huruvida extern person får yttranderätt vid mötet, till 
exempel mötesordförande. Mötesordförande bör ej vara medlem i föreningen. 
      
Stadgeändringar kräver kvalificerad majoritet (2/3) och i alla andra fall gäller enkel 
majoritet. Personval med konkurrens genomförs alltid genom sluten votering.  
 
Fullmakter skall uppvisas innan föreningskollegiet och Majkollegiet öppnande. En 
person kan endast ha två medlemmars fullmakter  
 
Till 
      
Röstberättigade med tillhörande yttrande- och yrkanderätt vid såväl 
Föreningskollegiet som Majkollegiet är medlemmar som inbetalat medlemsavgift 
senast innan mötes öppnande. Styrelsens ledamöter saknar rösträtt men äger 
yttrande- och yrkanderätt. Protokoll skall föras under mötet av en, av mötet utsedd, 
sekreterare samt justeras av två, av mötet utsedda, justerare. Justerarna ska inte 
vara ledamöter av tillträdande eller avgående styrelse. Föreningskollegiet och 
Majkollegiet kan enskilt pröva huruvida extern person får yttranderätt vid mötet, till 
exempel mötesordförande. Mötesordförande bör ej vara medlem i föreningen. 
      
Stadgeändringar kräver kvalificerad majoritet (2/3) och i alla andra fall gäller enkel 
majoritet. Personval med konkurrens genomförs alltid genom sluten votering. Den 
person som vinner flest röster blir vald, förutsatt att personen får fler röster än det 
samlade antalet ogiltiga eller blanka röster som avlagts. Om detta villkor inte möts 
upprepas röstningsförfarandet tills dess en kandidat har blivit vald. Efter tre 
misslyckade omröstningar delegeras valet till styrelsen för fyllnadsval. 
 
Fullmakter skall uppvisas innan föreningskollegiet och Majkollegiet öppnande. En 
person kan endast ha två medlemmars fullmakter  
 
	


