
 
 

 
 

 

Årsmöte POSK på Öster 25 mars 2019 

Ärende 10   Revidering av föreningens stadgar 

Styrelsens förslag 
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 februari. 
 
Stadgarna för POSK på Öster antogs vid föreningens bildande 28 april 2015. I dessa stadgar 
står det att det ska finnas två revisorer och två revisorsersättare.  
Under de följande åren har årsmötet gjort avsteg mot stadgarna (på förslag från styrelsen) 
varje gång och endast utsett en revisor och en revisorsersättare. Styrelsen har jämfört med 
andra föreningar och kommit fram till att med den ringa mängd verifikat och omsättning som 
vi har är det mer rimligt att föreningen endast har en revisor och en ersättare. 
 
En förändring har också skett angående antalet ledamöter i föreningen. Utöver ordföranden är 
det nu sju övriga ledamöter i stället för sex, som det står i stadgarna. Detta bör därför ändras 
till ”minst sex ledamöter." 
 
Styrelsen föreslår därför årsmötet att göra dessa ändringar i §§ 6 och 7 i stadgarna. 
 
Vid genomläsningen av stadgarna föreslår också styrelsen vissa språkliga ändringar.  

• § 1 och § 7 skriva ut Sankt Pauli (istället för S:t Pauli) 
• § 6 Meningen som börjar med ”Styrelsen skall i kallelsen... ” ska sluta med 

”behandlas på årsmötet” 
• § 6 Meningen som börjar med ”Styrelsen äger rätt...” ska det stå ”inkalla till extra 

medlemsmöte” 
• § 7 Följdändring av revisorsbeslutet. Tredje sista meningen ska vara ”överlämna till 

föreningens revisor för granskning”. Näst sista meningen ska vara ”Revisorn skall 
avge...” 

 
Dessutom – om årsmötet beslutat om ändring av namnet så blir det ändringar i §§ 1, 3, 5, 7, 8. 
 
I stadgarna § 8 framgår det att stadgeändringar ska fattas av två på varandra följande årsmöten 
eller vid ett årsmöte av 2/3 av de röstande. 
 

Styrelsen föreslår  
• årsmötet att besluta om de föreslagna stadgeändringarna.  
• om årsmötet är enigt (2/3 av de röstande) så gäller de nya stadgarna från och med  

25 mars 2019. 
 


