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Årsmöte 2018-03-27 för Föreningen folkets park i Mölnbo UPA.  
 
§20. Från styrelsen hänskjutna frågor - Revidering av stadgar 
Nya regler för ekonomiska föreningar kräver stadgeändringar. Beslut om ändring av stadgar föreslås ta som 
beslut den 27 mars 2018 vid ordinarie årsmöte. Att föreningen slutligen faställa de nya stadgarna vid ett andra 
beslut på årsmötet i mars 2019. De nya bestämmelserna för ekonomiska föreningar säger att stadgeändringen 
måste vara påbörjat senast 30/6 2018. Under tiden mellan årsmöte 2018 och 2019 gäller stadgarnas nya 
bestämmelser (lagen är överordnad).  
 
§16. Nuvarande text gällande bokslut och revision: 

"§ 16. Senast den 1 februari skall beslutet vara färdigt att tillhandahållas de av föreningen utsedda revisorerna, vilka skola 
hava avslutat granskningen och sin berättelse däröver till styrelsens ordförande avgiven inom nämnda månads utgång."  
 
Förslag till ändring: 

 Revisorerna skall överlämna revisionsberättelsen till föreningens styrelse senast tre veckor före årsmötet. 

 Årsredovisning och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga för medlemmar/andelsägare senast två veckor före 
ordinarie årsmöte. 
  

§18, 19, 20 Nuvarande text gällande sammanträde och årsmöte: 

I stadgarna står "ordinarie sammanträde" (§17) som "årsmöte"… i § 18, 19 och 20 beskrivs mötet som "föreningsmöte" och 
även "ordinarie årsmöte står som extra föreningsmöte". även detta brukar kallas "årsmöte".  I § 21 står det sedan om 
"årsmötet". Detta blir förvirrande.  
 
Förslag till ändring: 

 Att konsekvent skriva "årsmöte" där årsmöte avses.  
  
§18. Nuvarande text gällande kallelse till möte 
I § 18 skrivs det om "kallelse till föreningens alla möten" och tidsfristen anges till åtta dagar. Vad gäller årsmöte och extra 
årsmöte är de nya bestämmelserna tydliga:                               
  
Förslag till ändring: 

 Kallelse till ordinarie och extra årsmöte ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före årsmötet. Föreningens 
Folkets Parks övriga möten behöver ej beskrivas eller ha en tidsfrist. 
  

§18. Nuvarande text gällande kallelse till extra årsmöte 

Kallelse till extra föreningsstämma/årsmöte ska ske tidigast 6 veckor före och senast 2 veckor före den extra 
föreningsstämman. 
 
Förslag till ändring 

 Lagen säger att om ärenden som stadgeändring, likvidation eller fusion ska tas upp på extra årsmöte, så ska 
kallelse utföras senast 4 veckor i förväg.  

 
§23. Nuvarande text gällande val av revisorer 

§23 Vid föreningens årsmöte skola följande ärenden förekomma; val av tre revisorer och två suppleanter. 
 
Förslag till ändring: 

 Vid föreningens årsmöte skola följande ärenden förekomma; val av två revisorer och en suppleant. 
Föreningen har under många år haft en vakant post för sin 3:e revisor En ekonomisk förening ska ha minst en 
revisor som väljs av årsmötet om inte något annat är bestämt i stadgarna 

 
§26 Nuvarande text gällande upplösning av förening 

§ 26 Gällande upplösning av föreningen uppfyller vi de nya bestämmelserna. Dock återkommer här ordet "sammanträde”.  
 
Förslag till ändring 

 Att även här använda ordet årsmöte istället för sammanträde. 
 

 
Förslag till beslut 
Att årsmötet antar samtliga förslag till ändringar av föreningens stadgar. 


