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Stockholm, 8 april 2020 
 

 
Förslag till ändring av föreningens stadgar 
 
Styrelsen för Svenska Burmakommittén föreslår en ändring av föreningens stadgar, paragraf 9, som 
rör årsmötets tidpunkt. Anledningen är att ge kansliet mer tid att färdigställa årsmöteshandlingarna. 
Bakgrunden är att det de senaste åren varit knappt om tid då föreningen växt i storlek och ökat antalet 
samarbetsorganisationer. Att få in alla partnerorganisationers rapporter, revidera dem, rapportera 
föreningens egna resultat, revidera det och dessutom rapportera till föreningens finansiärer tar mer 
tid i anspråk än då stadgarna först upprättades. Därför föreslås att årsmötets tidpunkt ändras till senast 
den 31 maj istället för den 30 april. Vidare föreslås att kallelse till årsmöte skall ske två veckor innan 
årsmötet istället för nuvarande tre. Det följer då naturligt att motioner skall vara styrelsen tillhanda en 
vecka innan årsmötet istället för nuvarande två. 
 
De nuvarande stadgarna lyder: 
 

§9 Årsmötets tidpunkt  
Årsmötet skall hållas senast den 30 april varje år. Kallelse och verksamhetsberättelse och 
årsredovisning skall skickas ut senast tre veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

 
Styrelsens förslag till ny lydelse: 
 

§9 Årsmötets tidpunkt  
Årsmötet skall hållas senast den 31 maj varje år. Kallelse och verksamhetsberättelse och 
årsredovisning skall skickas ut senast två veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast en vecka före årsmötet. 

 
Vidare föreslås en mindre språklig ändring i paragraf 8 för att göra texten könsneutral: justeringsmän 
bör bytas ut mot justerare. 
 
De nuvarande stadgarna lyder: 
 

§8 Dagordning vid årsmöte  
Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras. 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

b. Styrelsens balansräkning och resultaträkning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. a. Val av föreningens ordförande 

b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 
c. Val av suppleanter till styrelsen 

10. Val av revisorer 
11. Val av valberedning 
12. Behandling av motioner 
13. Fastställande av medlemsavgift 
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14. Övriga frågor 
 
Styrelsens förslag till ny lydelse: 
 

§8 Dagordning vid årsmöte  
Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras. 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

b. Styrelsens balansräkning och resultaträkning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. a. Val av föreningens ordförande 

b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 
c. Val av suppleanter till styrelsen 

10. Val av revisorer 
11. Val av valberedning 
12. Behandling av motioner 
13. Fastställande av medlemsavgift 
14. Övriga frågor 

 
Styrelsen yrkar på att årsmötet bifaller ovan nämnda ändringar av föreningens stadgar. 
 
 
Vänligen, 
 
Styrelsen för Svenska Burmakommittén 


