Proposition från styrelsen rörande ändringar av stadgan för föreningen Ordfront
Med anledning av förändrad organisation av Föreningen, och av de senaste årens godkännande
från stämman av vissa därmed anpassade rutiner kring stämmoförhandlingarna och för att
därmed få en stadga som är ändamålsenlig, föreslår styrelsen följande ändringar av stadgan, att
tas i en första läsning vid stämman den 28 maj 2016.

§1
e). Nuvarande lydelse:
Föreningen skall ha en generalsekreterare som verkställer styrelsens beslut och som inför styrelsen
ansvarar för föreningens verksamhet.
Ny förslagen lydelse:
Föreningen skall ha en generalsekreterare, arbetande ordförande eller motsvarande som leder det
löpande arbetet vid kansliet samt verkställer styrelsens beslut och som inför styrelsen ansvarar för
föreningens verksamhet

§3
Tredje stycket. Nuvarande lydelse:
Varje medlem i Föreningen Ordfront har också rätt att delta i den lokalförening inom Ordfront som finns
eller kan komma att bildas och som omfattar den egna hemorten.
Föreslagen ny lydelse:
Styrelsen föreslår att stycket tas bort.

§4
a) andra stycket. Nuvarande lydelse:
Ordinarie stämma skall hållas varje år före maj månads utgång.
Föreslagen ny lydelse:
Ordinarie stämma skall hållas varje år före augusti månads utgång.

c) punkt 2. Nuvarande lydelse:
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman.
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Föreslagen ny lydelse:
Val av ordförande och sekreterare för stämman.

c) punkt 6. Nuvarande lydelse:
Val av kommitté om minst tre personer som under stämman förbereder val av valberedning enligt punkt
20.
Styrelsen föreslår att punkten tas bort.

c) punkt 11 a). Nuvarande lydelse:
Eventuella nya/ändrade tillämpningsanvisningar med förslag till godkännande.
Ny föreslagen lydelse:
Eventuella nya/ändrade tillämpningsanvisningar till stadgarna med förslag till godkännande.

c) punkt 13. Nuvarande lydelse:
Fastställa en övergripande verksamhetsplan och budget för innevarande år.
Föreslagen ny lydelse:
Fastställa verksamhetsplan och budget för innevarande och nästkommande år.

c) punkt 14:
Nuvarande lydelse:
Ge riktlinjer för nästa års verksamhets- och arbetsplan samt budget.
Styrelsen föreslår att punkten tas bort.

c) punkt 15:
Nuvarande lydelse:
Besluta om medlemsavgift.
Föreslagen ny lydelse:
Besluta om ordinarie medlemsavgift.

2

e) första stycket. Nuvarande lydelse:
STÄMMOFÖRBEREDELSER: Styrelsen skall, via Ordfront Magasin och via hemsidan, minst tolv
veckor före stämman, kalla alla medlemmar till stämman.
Föreslagen ny lydelse:
STÄMMOFÖRBEREDELSER: Styrelsen skall, via Ordfront Magasin, digitalt nyhetsbrev och
hemsidan, minst 14 veckor före stämman, kalla alla medlemmar till stämman.

e) tredje stycket. Nuvarande lydelse:
En sammanfattning av huvudinnehållet skall, via Ordfront Magasin eller via post göras tillgängliga för
samtliga medlemmar senast tre veckor före stämman.
Styrelsen föreslår:
Att stycket stryks.

e) fjärde stycket. Nuvarande lydelse:
De fullständiga stämmohandlingarna ska finnas tillgängliga för Ordfront medlemmar på Ordfront
webbplats senast tre veckor före stämman: bokslut för föreningen och dess bolag, verksamhetsberättelser,
innevarande års verksamhets- och arbetsplan samt budget, styrelsens propositioner, motioner med
styrelsens yttranden, förslag till riktlinjer för nästa års verksamhets- och arbetsplan, budget samt
valberedningens förslag till styrelse, ordförande, revisorer och suppleanter. Den medlem som så önskar
ska få stämmohandlingarna per post.
Föreslagen 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. Den medlem som så
önskar ska få stämmohandlingarna per post.

§5
b) punkt 2. Nuvarande lydelse:
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman.
Föreslagen ny lydelse:
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
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c). Nuvarande lydelse:
KALLELSE: Styrelsen skall, via Ordfront Magasin eller via post, kalla alla medlemmar till extra stämma
senast sex veckor efter att stadgeenlig begäran om extra stämma kommit styrelsen tillhanda.
Föreslagen ny lydelse:
KALLELSE: Styrelsen skall, via Ordfront Magasin eller via e-post och hemsida, kalla alla
medlemmar till extra stämma senast sex veckor efter att stadgeenlig begäran om extra stämma
kommit styrelsen tillhanda.

e). Nuvarande lydelse:
TID: Extra stämma skall hållas tidigast fyra veckor och senast sex veckor efter att kallelsen gått ut.
Föreslagen ny lydelse:
TID: Extra stämma skall hållas tidigast sex veckor och senast åtta veckor efter att kallelsen har
gått ut.

§6
b) femte stycket. Nuvarande lydelse:
att tillsätta rådgivande råd (redaktionsråd, förlagsråd mflr) med föreningsmedlemmar och anställda i syfte
att utveckla föreningens verksamhet samt utse de styrelseledamöter som ska ingå i respektive råd.
Styrelsen föreslår:
Att stycket stryks.

d) första stycket. Nuvarande lydelse:
LEDAMÖTER: Styrelsen består av det antal ledamöter och suppleanter som stämman beslutar, dock att
antalet ordinarie ledamöter skall vara lägst elva och högst femton och antalet suppleanter högst fyra.
Föreslagen ny lydelse:
LEDAMÖTER: Styrelsen består av det antal ledamöter och suppleanter som stämman beslutar,
dock att antalet ordinarie ledamöter skall vara lägst sju och högst femton.

d) andra stycket. Nuvarande lydelse:
Antalet ledamöter i styrelsen skall vara ojämnt. Ordföranden väls för två år. Ledamöterna i övrigt väljs för
två år, så att hälften väljs på en och samma stämma. Suppleanter väljs för ett år och inträder i den
ordningsföljd som stämman beslutar. Styrelsen äger rätt att vid behov till sig adjungera ytterligare
personer, som deltar i styrelsens sammantärden med förslags- och yttranderätt.
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Föreslagen ny lydelse:
Antalet ledamöter i styrelsen skall vara ojämnt. Ordföranden väls för två år. Ledamöter och
suppleanter i övrigt väljs för två år, så att hälften väljs på en och samma stämma. Styrelsen äger
rätt att vid behov till sig adjungera ytterligare personer, som deltar i styrelsens sammantärden
med förslags- och yttranderätt.

d) andra stycket. Nuvarande lydelse:
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av ledamöterna deltar i
sammanträdet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande.
Föreslagen ny lydelse:
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av
ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Styrelsen föreslår att två ytterligare stycken läggs till § 6b:
Nytt stycke 8.
Att utse representanter till bolagsstämma i de aktiebolag som är helägda av Föreningen Ordfront
respektive att utse ombud till andra stämmor i bolag och organisationer som föreningen har
engagemang i.
Nytt stycke 9.
Att tillsammans med valberedningen utse ny ledamot i styrelsen eller valberedningen om någon
av de av stämman valda avgår under mandatperioden.

§7
a). Nuvarande lydelse:
ALLMÄNT: Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av föreningsstyrelsens ordförande
och ytterligare minst två ledamöter av föreningsstyrelsen. Ständigt adjungerade skall vara bolagsstyrelsens
ordförande och VD/generalsekreterare. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att förbereda
styrelsesammanträdena genom att bereda ärendena och utarbeta dagordning till dessa sammanträden, att
svara för den kontinuerliga avstämningen mellan föreningsstyrelsen och bolagsstyrelserna samt att fatta
beslut i löpande ärenden.
Ny föreslagen lydelse:
ALLMÄNT: Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av föreningsstyrelsens
ordförande och ytterligare minst en ledamot av föreningsstyrelsen. Ständigt adjungerade till
arbetsutskottet skall vara generalsekreterare eller liknande. Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift
är att förbereda styrelsesammanträden genom att bereda ärenden och utarbeta dagordning till
dessa sammanträden samt att vara rådgivande i löpande ärenden.
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§7 b). Nuvarande lydelse:
BOLAG: Arbetsutskottet skall till föreningsstyrelsen föreslå styrelseledamöter i de bolag eller
organsationer som föreningen äger, har delägarskap eller annat engagemang i, samt (med undantag för
bolagsstyrelsens ordförande) utgöra bolagsstämma för de aktiebolag som är helägda av Föreningen
Ordfront.
Föreslagen lydelse:
Arbetsutskottet skall till föreningsstyrelsen föreslå styrelseledamöter till de bolag eller
organisationer som föreningen äger, har delägarskap eller annat engagemang i.

§8
a). Nuvarande lydelse:
LOKAL VERKSAMHET: Ordfronts medlemmar kan – i Föreningen Ordfront namn – bedriva lokalt
föreningsarbete och lokal verksamhet. Det kan ske i form av stadgeenligt bildade lokalföreningen eller i
form av arbetsgrupper.
Föreslagen ny lydelse:
LOKAL VERKSAMHET: Ordfronts medlemmar kan – i Föreningen Ordfront namn och med
utgångspunkt i föreningens målsättningsparagraf – bedriva lokalt föreningsarbete och lokal
verksamhet. Det kan ske i form av stadgeenligt bildade lokalföreningen eller i form av
arbetsgrupper.

§9
Nuvarande lydelse:
Ledamot i valberedningen skall vara medlem i föreningen. Ledamot eller suppleant i föreningens styrelse
kan inte ingå i valberedning. Antalet ledamöter i valberedningen skall vara minst tre. Inte mer än en fast
anställd i föreningen eller dess helägda bolag kan ingå i valberedningen.
Valberedningen skall eftersträva en jämn könsfördelning i föreningsstyrelsen.
Föreslagen ny lydelse:
Ledamot i valberedningen skall vara medlem i föreningen. Ledamot i valberedningen får sitta i
valberedningen i högst tre år i rad. Ordinarie ledamot i föreningens styrelse kan inte ingå i
valberedningen. Antalet ledamöter i valberedningen skall vara minst tre. Inte mer än en fast
anställd i föreningen kan ingå i valberedningen.
Valberedningen skall eftersträva mångfald i föreningsstyrelsen.
Valberedningen skall till ordinarie stämma föreslå val av stämmoordförande, val av styrelse,
styrelseordförande, revisorer och suppleanter samt lägga fram förslag till ny valberedning för
nästa mandatperiod.
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