
Förslag till stadgeändring 

5 Kap Distriktsstyrelsen 
1 §   Sammansättning 

Distriktsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av distriktsstämman. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Styrelsen får adjungera ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

En av stämman utsedd hedersledamot får adjungeras till styrelsen och har i sådant fall yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

5 Kap Distriktsstyrelsen 
1 §   Sammansättning 

Distriktsstyrelsen består av ordförande samt åtta-tio (8-10) övriga ledamöter, valda av 
distriktsstämman. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.  

Styrelsen får adjungera ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

En av stämman utsedd hedersledamot får adjungeras till styrelsen och har i sådant fall yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

 

 

  



 

6 §   Ärenden vid distriktsstämma 

Vid distriktsstämma ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för stämman. 
2. Val av mötesordförande. 
3. Val av protokollssekreterare. 
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
5. Val av rösträknare. 
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver. 
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut]. 
9. Revisorernas berättelser. 
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 
11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsår. 
 

13. Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

6 §   Ärenden vid distriktsstämma 

Vid distriktsstämma ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för stämman. 
2. Val av mötesordförande. 
3. Val av protokollssekreterare. 
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
5. Val av rösträknare. 
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver. 
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut]. 
9. Revisorernas berättelser. 
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 
11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsår. 
13. Valberedningens förslag på antal ledamöter i styrelsen 

 
14. Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

  



2 §   Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför distriktsstämman och ska i detta arbete fortlöpande följa 
distriktsstyrelsens och revisorernas arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

• senast den 1 november året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 
stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod, 

• senast den 1 december året före stämman meddela föreningarna samt SF:s och MO:s 
regionala organ vilka som står i tur att avgå och vilka av dem som avböjt omval, samt 

• senast tre veckor före stämman skriftligen meddela föreningarna samt SF:s och MO:s 
regionala organ valberedningens förslag beträffande val enligt 2 kap. 6 § samt 
meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter distriktsstämman ska protokollen överlämnas till 
styrelsen. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför distriktsstämman och ska i detta arbete fortlöpande följa 
distriktsstyrelsens och revisorernas arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

• senast den 1 november året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 
stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod, 

• senast den 1 december året före stämman meddela föreningarna samt SF:s och MO:s 
regionala organ vilka som står i tur att avgå och vilka av dem som avböjt omval, samt 

• senast tre veckor före stämman skriftligen meddela föreningarna samt SF:s och MO:s 
regionala organ valberedningens förslag beträffande val enligt 2 kap. 6 § samt 
meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen. 

• Enligt 5 kap 1§ föreslå antalet ledamöter till distriktsstyrelsen 
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