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Ändringsförslag:
Som en konsekvens av att ett avslag på en ansökan om bidrag motiverats
med att
Föreningen Ordfront enligt stadgarna kan ha juridiska personer som medlemmar,
föreslås nu att stadgarna ändras. Det anfördes att företag till sin uppbyggnad inte är
demokratiska
organisationer.Idag
har Föreningen inte några företag eller andra
juridiska personer som medlemmar,
varför denna skrivning föreslås utgå. I samband
med detta föreslås även andra ändringar
är publicerade
på www.ordfront.se
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