
Proposition angående ändring av stadgar 
 
Enligt våra stadgar som man finner på vår hemsida på adressen 
http://www.uppsalamakerspace.se/wp-content/uploads/2014/11/Stadgar.pdf 
gäller följande för att ändra stadgarna: 
 
“För att dessa stadgar skall ändras, krävs 3/4 majoritet i röstetalet på 2 på varandra följande 
årsmöten med minst 4 veckor emellan. Ärendet skall ha framgått av kallelserna till årsmötet.” 
 
Detta är första gången ärendet tas upp så det kommer krävas ytterligare ett möte för att 
genomföra dessa ändringar. Om årsmötet bifaller propositionen kan styrelsen komma att kalla 
till ett extra årsmöte om 4 veckor för att återigen rösta om frågan. Ambitionen skulle isåfall vara 
att genomföra stadgeändringen redan under detta år. 
 
Föreslagna ändringar till stadgarna följer nedan.  

Krav på medlemmar 
Nuvarande text: 
“Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, samt 
uppgivit namn, adress och e-postadress.” 
 
Föreslås ändras till: 
“Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, samt 
uppgivit namn och kontaktuppgifter.” 

Styrelsens storlek §3 
Föreningen växer och styrelsen ser ett behov av att kunna ha fler personer som hjälper till med 
styrelsens arbete. Därför föreslås följande ändring i stadgarna. 
 
Nuvarande text: 
“Styrelsen kan ha 3 - 8 medlemmar inklusive ev. suppleanter, men skall minst bestå av:” 
 
Föreslås ändras till: 
“Styrelsen kan ha 3 - 8 medlemmar exklusive ev. suppleanter, men skall minst bestå av:” 

http://www.uppsalamakerspace.se/wp-content/uploads/2014/11/Stadgar.pdf


Mindre korrigering / stavfel 

Korrigering punktad lista i §3: 
Följande mening ska inte vara en del av punktlistan utan stå på egen rad: 
 
“Styrelsen väljs för ett verksamhetsår av årsmötet” 

Korrigering i inledning av §4: 
Nuvarande text: 
“Föreningens verksamhetsår sammafaller med vanligt år.” 
 
Föreslås ändras till: 
“Föreningens verksamhetsår sammanfaller med vanligt år.” 

Korrigering i 4.2 första stycket 
Nuvarande text: 
“ har då beslutsrätt i de frågor som angivits i dagordningen som bifogats kallelsen, förutom 
utom årsmötesfrågor.” 
 
Föreslås ändras till: 
“har då beslutsrätt i de frågor som angivits i dagordningen som bifogats kallelsen, förutom 
årsmötesfrågor.” 

Korrigering i 4.2 andra stycket 
Nuvarande text: 
“ Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen senast 2 vecka innan mötets datum.” 
 
Föreslås ändras till: 
“ Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen senast 2 veckor innan mötets datum.” 

Krav på dagordningen §4.3 
Ta bort punkten “Tid för nästa möte”. 

Tillägg av beslutsdatum i stadgarna 
Vi föreslår att man lägger till ett beslutsdatum av stadgarna högst upp i dokumentet för att 
kunna särskilja mellan olika versioner. 


