Årsmöte för 2015, 2016 09 29 Nyköping

Bilaga 1

Dagens stadga: § 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på fem ledamöter. Av dessa skall en
vara ordförande och en kassör.
Val av styrelse sker vid årsmötet.
Därvid väljs ordförande och kassör särskilt. I övrigt fördelar styrelsen posterna inom
sig.
Ordförande väljs för två år i taget. De övriga fyra styrelseledamöterna väljs också för
två år i taget.
Därvid skall ledamöterna väljas växelvis så att valperioden för två av dem börjar ena
året och för två av dem året därpå.
Internationell sekreterare och suppleant väljs på två år i taget växelvis.
Förslag på tillägg i kursiv stil:
§ 6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på fem ledamöter. Av dessa skall en
vara ordförande och en kassör.
Val av styrelse sker vid årsmötet.
Därvid väljs ordförande och kassör särskilt. I övrigt fördelar styrelsen posterna inom
sig.
Ordförande väljs för två år i taget. De övriga fyra styrelseledamöterna väljs också för
två år i taget.
Därvid skall ledamöterna väljas växelvis så att valperioden för två av dem börjar ena
året och för två av dem året därpå.
Internationell sekreterare och suppleant väljs på två år i taget växelvis.
Personer med anknytning till företag inom branschen bör inte väljas in i styrelsen
men kan ha andra förtroendeuppdrag.
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Dagens stadga: § 11 Styrelsen skall senast den 1 februari lämna balans och resultaträkningar för

räkenskapsåret, samt verksamhetsberättelse till revisorerna.
Revisorerna skall senast den 1 mars varje år avge sin revisionsberättelse.
I denna anges om revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag på ändring:
§11 Styrelsen skall senast den 1 april lämna handlingar till revision till extern revisor.
Styrelsen skall senast den 1 juli lämna balans och resultaträkningar för räkenskapsåret
samt verksamhetsberättelse till intern revisor.
Intern revisor skall senast den 1 augusti avge sin revisionsberättelse. I denna anges om
revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

