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Ändring av Föreningen Ordfronts stadgar 
Föreningen Ordfront genomförde en extra föreningsstämma 2021-10-25 varvid stämman 

beslöt att ändra stadgarna. Ändring av föreningens stadgar beslutas med 2/3 majoritet av två 
på varandra följande stämmor, varav minst den ena skall vara ordinarie stämma. Dessa 
stadgeändringar ska därför behandlas vid den ordinarie årsstämman 2022-06-11 och börjar 
gälla - om de antas – fr o m detta datum. 
 
Bakgrund 
Att dessa stadgeändringar har aktualiserats är en konsekvens av att ett avslag på en ansökan 
om bidrag motiverats med att Föreningen Ordfront enligt stadgarna kan ha juridiska 
personer som medlemmar. I avslaget anfördes att företag – som ju är juridiska personer – till 
sin uppbyggnad inte är demokratiska organisationer. Detta ansågs därför strida mot 
Föreningen Ordfronts värdegrund. 
 

Nu gällande stadgar i dess helhet är publicerade på www.ordfront.se  

 

 

 
Av den extra föreningsstämman 2021-10-25 beslutade stadgeändringar som alltså vid den 
ordinarie stämman 2022-06-11 åter ska behandlas 

 

3 Medlemskap 

Nuvarande lydelse 
Medlem i Föreningen Ordfront är var och en som betalat den fastställda årsavgiften. 

Rätt till medlemskap tillkommer fysiska personer och juridiska personer. Juridiska 

personer deltar i föreningen på samma villkor som fysiska. Juridiska personer skall 

utse en fysisk person att representera sig. Endast fysiska personer är valbara. 

Ny lydelse 
Rätt till medlemskap tillkommer fysiska personer, som delar Föreningen Ordfronts 

värdegrund och som har betalat den fastställda medlemsavgiften. 

 

4 Ordinarie stämma 

Nuvarande lydelse 
STÄMMA: Stämman är Föreningen Ordfronts högsta beslutande organ. Stämman tar 

beslut om verksamhetsinriktning för Föreningen Ordfront; verksamheten i de 

aktiebolag som föreningen äger eller är delägare i behandlas av respektive 

bolagsstämma i enlighet med Aktiebolagslagen. 

Ny lydelse 
STÄMMA: Stämman är Föreningen Ordfronts högsta beslutande organ. Stämman 

beslutar om verksamhetsinriktning för Föreningen Ordfront. 

 

Nuvarande lydelse 
De fullständiga stämmohandlingarna ska finnas tillgängliga för Ordfronts medlemmar 

http://www.ordfront.se/


på Ordfronts webbplats senast tre veckor före stämman: bokslut för föreningen, 

verksamhetsberättelse, styrelsens propositioner, motioner med styrelsens yttranden, 

samt valberedningens förslag till styrelse, ordförande revisorer och suppleanter. Den 

medlem som så önskar ska få stämmohandlingarna per post. 

Ny lydelse 
De fullständiga stämmohandlingarna ska finnas tillgängliga för Ordfronts medlemmar 

på Ordfronts webbplats senast tre veckor före stämman: bokslut för föreningen, 

verksamhetsberättelse, styrelsens propositioner, motioner med styrelsens yttranden, 

samt valberedningens förslag till styrelse, ordförande revisorer och suppleanter. 

 

5 Extra stämma 

Nuvarande lydelse 
1. a) FÖRUTSÄTTNING: Extra stämma hålls när minst en tredjedel av 

föreningens medlemmar, minst hälften av lokalföreningarna, styrelsen eller 

föreningens båda revisorer så begär med angivet ärende/ärenden. 

Extra stämma kan enbart ta beslut i frågor som rör verksamhetsinriktning för 

Föreningen Ordfront; verksamheten i de aktiebolag som föreningen äger eller är 

delägare i behandlas av respektive bolagsstämma i enlighet med Aktiebolagslagen. 

 

Ny lydelse 
1. a) FÖRUTSÄTTNING: Extra stämma hålls när minst en tredjedel av 

föreningens medlemmar, minst hälften av lokalföreningarna, styrelsen eller 

föreningens båda revisorer så begär med angivet ärende/ärenden. 

Extra stämma kan enbart ta beslut i frågor som rör verksamhetsinriktningen 

för Föreningen Ordfront. 

 

Arbetsutskottet 

Nuvarande lydelse 
a) ALLMÄNT: Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av 

föreningsstyrelsens ordförande och ytterligare minst en ledamot av 

föreningsstyrelsen. Ständigt adjungerad till arbetsutskottet skall vara 

generalsekreterare eller liknande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att 

förbereda styrelsesammanträden genom att bereda….osv 

 

Ny lydelse 
a) ALLMÄNT: Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av 

föreningsstyrelsens ordförande, vice ordförande och ytterligare minst en ledamot av 

föreningsstyrelsen. Ständigt adjungerad till arbetsutskottet skall vara 

generalsekreterare eller motsvarande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att 

förbereda styrelsesammanträden genom att bereda….osv 


