Proposition om ändring av 2 kap § 3.1 om Rösträtt på stämman.
På årsmötet i mars 2015 föreslog Förbundsstyrelsen via en proposition att ändra skrivelsen i
2 kap § 3.1 så att rösträtten i Förbundet skulle förenas med ett tvång att även betala avgifter
till Distriktsförbunden. Tanken från styrelsens sida var att hjälpa Distrikten att få in de avgifter
man beslutat och även skapa en lojalitet mellan Förening, Distrikt och Förbund.
Det man förbisåg vid den tidpunkten var att man äventyrar de grundläggande demokratiska
principer som bygger på varje medlems rösträtt i en förening där man är medlem. Har man
uppfyllt alla krav som krävs för medlemskap och rösträtt i en förening, är det orimligt att man
skall tappa den rätten på grund av att man inte gjort rätt för sig i en helt annan förening.
Dessutom har det visat sig att vissa distrikt inte har några avgifter vilket skapar olika
förutsättningar för olika medlemmar. Det finns också distrikt där en medlem kan återvinna sin
rösträtt på sin distriktsstämma genom att betala sin avgift där men ändå förlora den rätten på
Förbundets stämma, trots att man dit betalat sin avgift i stadgeenlig tid.
Detta hade styrelsen förbisett när man föreslog ändringen på årsmötet 2015.
Distrikten får stöd genom förbundets stadgar i kapitel 6 § 4.2.1 genom att en förening kan
uteslutas från förbundet om de inte gjort rätt för sig angående avgifter till distrikten. En
förening får inte heller delta i förbundets verksamhet om man inte fullgjort sina förpliktelser
gentemot distriktet (kap 6 § 6.1). Detta får anses vara ett tillräckligt hinder där föreningen när
som helst kan återfå sin rätt genom att göra rätt för sig.
Därför föreslår förbundsstyrelsen att förbundet återgår till den tidigare skrivningen.
Nuvarande skrivelse vid kapitel 2 § 3.1:
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet och respektive
Distrikt senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av
förbundsstämman/distriktsstämman fastställda avgifter samt till Förbundet/Distriktet
insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.
Ändras till:
Ny skrivelse vid kapitel 2 § 3.1:
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31
december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter samt
till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella
obetalda avgifter.
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