
Förslag från styrelsen till årsmötet 2022

Förslag till ändring av föreningens stadgar

Styrelsen för Svenska Burmakommittén föreslår en ändring av föreningens stadgar, paragraf 14, som
rör fördelning av tillgångar om föreningen upphör. Anledningen är att styrelsen i maj 2022 fattade
beslut om att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. I dialogen med Svensk
Insamlingskontroll påpekades att Svenska Burmakommitténs stadgar borde uppdateras för att
säkerställa att ingen medlem ska kunna göra anspråk på föreningens tillgångar om föreningen upphör.
Stadgeändringar är således ett steg i anpassningen till de krav som ställs för att kunna inneha
90-konto.

De nuvarande stadgarna lyder:

§14 Fördelning av tillgångar om föreningen upphör
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas till ändamål som årsmöte bestämmer.

Styrelsens förslag till ny lydelse:

§14 Fördelning av tillgångar om föreningen upphör
Om föreningen upphör så ska tillgångarna fördelas till ändamål som överensstämmer med
föreningens ändamål. En medlem ska inte kunna göra anspråk på någon del av föreningens
egendom.

Vidare föreslås en ändring av paragraf 11 i stadgarna som rör styrelsens beslutsmässighet. I de
nuvarande stadgarna står det att styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter (paragraf 7) och att
styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande (paragraf 11). Eftersom styrelsen kan
bestå av fler än sex ledamöter föreslås att stadgarna ändras så att styrelsen är beslutsmässig om
minst hälften av ledamöterna är närvarande.

De nuvarande stadgarna lyder:

§11 Styrelse
Föreningens styrelse leder och ansvarar för föreningens verksamhet mellan dess årsmöten.
Föreningens styrelse är beslutmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsens förslag till ny lydelse:

§11 Styrelse
Föreningens styrelse leder och ansvarar för föreningens verksamhet mellan dess årsmöten.
Föreningens styrelse är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Till sist föreslås en ändring av texten i paragraf 13 som rör föreningens firmatecknare. Den nuvarande
lydelsen är otydlig och har tolkats på olika sätt. Här föreslås att den sista meningen om rätten att
teckna konto stryks. Föreningens firmatecknare kan teckna firman var för sig. När det kommer till
bankuppdrag, såsom utbetalningar, överföringar och liknande, krävs att två personer i föreningen
godkänner transaktionen. Detta regleras dock i föreningens finansiella rutiner och behöver inte stå i
stadgarna. Det är dessutom så att den person som tilldelas bankbehörighet inte nödvändigtvis måste
vara en firmatecknare. Exempelvis har styrelsen möjlighet att ge bankbehörighet till den person som
sköter föreningens bokföring.
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De nuvarande stadgarna lyder:

§13 Styrelse
Ordföranden och två ytterligare styrelseledamöter är firmatecknare var för sig. I fall då föreningen
har en anställd verksamhetsansvarig kan denna ersätta en styrelseledamot som firmatecknare.
Rätt att teckna konto tillkommer samma personer, dock endast med två i förening.

Styrelsens förslag till ny lydelse:

§11 Styrelse
Ordföranden och två ytterligare styrelseledamöter är firmatecknare var för sig. I fall då föreningen
har en anställd verksamhetsansvarig kan denna ersätta en styrelseledamot som firmatecknare.

Styrelsen yrkar på att årsmötet bifaller ovan nämnda ändringar av föreningens stadgar.
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