
PROTOKOLL  FöR

EXTRA  FöRENINGSST  ÄMMA  FöR ORDFRONT  2021

Måndag  25  oktober  2021,  kl 18.  Stämman  hölls  via  zoom.

% I Stämmans  öppnande

Stämman  öppnandes  av Föreningen  Ordfronts  ordförande  Bo Löwkrantz  som  hälsade

samtliga  välkomna.

% 2 Val av ordförande  och sekreterare  för  stämman

Bo Löwkrantz  valdes  till  ordförande  för  stämman.  Pär Bergroth  utsågs  till  sekreterare.

% 3 Val av två protokolljusterare,  tillika  rösträknare

Till protokolljusterare  och  tillika  rösträknare  valdes  Görel  Strand  och Cilla Gustavsson.

Röstlängden  fastställdes.

% 4 Fråga om stämmans  behöriga  utlysande

Utlysning  av stämman  hade  både  skett  26 augusti  och 6 september,  via nyhetsbrev,

Facebook  och hemsidan,  samt  via Ordfront  Magasin  nr 4/2021. Stämman  beslutade att

utlysningen  skett  enligt  stadgarna.

fg 5 Fastställande  av  dagordning

Föreslagen  dagordning,  enligt  föreningens  stadgar,  5 Extra  stämma,  fastställdes.

% 6 Det i kallelsen  angivna  ärendet,  inklusive  eventuella

motioner/propositioner  i direkt  anslutning  till  detta  ärende.

Endast  punkten  Stadgeändringar  hade  inkommit.  De föreslagna  ändringarna  från  2021-08-

28, fanns  på Ordfronts  hemsida,  under  rubriken  Extra  stämma  2021.  Se Bilaga  J till  detta

protokoll.

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.



Ändringarna  föredrogs  punkt  för  punkt  av ordföranden,  med  möjlighet  för

stämmodeltagarna  att  yttra  sig innan  beslut  om varje  punkt  togs.  Samtliga  föreslagna

stadgeändringar  antogs  enhälligt.

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  kommer

därför  att  behandlas  vid den  ordinarie  årsstämman  2022  och börjar  gälla  om de då antas.

% 7 Stämmans  avslutande

Ordförande  Bo Löwkrantz  förklarade  stämman  avslutad.

Vid protokollet

Pär Bergroth,  sekreterare

Cilla Gustavsson,  justerare

Görel  Strand,  justerare



Föreningen  Ordfront 2021-08-28

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  enligt  nedan.  Nu gällande  stadgar  i dess helhet

är publicerade  på www.ordfront.se

3 Medlemskap

Nuvarande  lyde/se

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  /ydelse

Rätt  till medlemskap  tillkommer  fysiska  personer,  som delar  Föreningen  Ordfronts

värdegrund  och  som  har betalat  den  fastställda  medlemsavgiften.

4 0rdinarie  stämma

Nuvarande  lyde/se

STÅMMA:  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

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.

Nylydelse

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  styreIsesammanträden  genom  att bereda....osv

Ny  lyde/se

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


