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Proposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADGAR 
 

för 
 

Viksbergs Golfklubb, 
 

en ideell förening stiftad den 20 januari 1990 
med hemort i Södertälje. 

 
 

Senast ändrade; 2023-04-20 (förslag) 
 
 
Förklaring till hur du ska läsa förslaget 
Senaste ändringen är föranledd av SGF:s nya mallstadgar, där en del paragrafer och bestämmelser är 
tvingande avseende innehåll och formulering. De redovisas med kursiv text och rött streck i vänster-
kanten. 
Avvikelser, som styrelsen anser nödvändiga, redovisas med röd text; 1 kap 10 § 1 st, 1 kap 11 §,  
2 kap 1 § 2 st, 2 kap 4 § 1 st och 3 kap 7 § 7 st.  
Följdändringar är redovisade enbart med kursiv text; Ändamål 2 st, 1 kap 1 § 3 st, 2 kap 1 § 3 st,  
2 kap 5 § 2 st och 2 kap 7 §.  
Text som ersatts och således ska utgå är genomstruken. 
Styrelsen föreslår dessutom att  
hänvisningar till kap i 1 kap RF stadgar utgår; Ändamål 2 st, 2 kap 7 §, 3 kap 5 §. 
blå genomstruken text utgår; 4 kap 1 § 5:e punktsatsen, 4 kap 2 § 3 st, 
grön text tillkommer; 4 kap 2 § 3 st (nytt stycke) 
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IDROTTENS MÅL, INRIKTNING OCH ÄNDAMÅL 

DEFINITION  

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå 
tävlingsresultat.  

MÅL OCH INRIKTNING  

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt 
avseende.  

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje 
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.  

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande 
eftersträvas i gemensamma angelägenheter.  

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. 
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ÄNDAMÅL  

Klubben har som övergripande ändamål att bedriva och utöva idrotten golf enligt definition i Svenska 
Golfförbundets stadgar.  
Klubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med Idrottsrörelsens verk-
samhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Klubben ska i sin verksamhet aktivt verka för 
en dopingfri idrott.  
 
Klubben har därutöver som ändamål att verka för att medlemmarna och gäster kan utöva golfspel på 
Viksbergs golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning.  

1 KAP  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER  

1 §  SAMMANSÄTTNING OCH TILLHÖRIGHET  

Klubben består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i klubben.  
Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.  

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riks-
idrottsförbund (RF).  
Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrotts-
förbund (RF). Klubben tillhör Södermanlands Golfdistriktsförbund (GDF) samt Södermanlands Idrotts-
förbund (DF). 

Klubben är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.  
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmel-
ser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) Riksidrotts-
förbundet (RF), SGF:s styrelse (FS), GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens hand-
lingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

2 §  BESLUTANDE ORGAN  

Klubbens beslutande organ är årsmöte, extra möte och styrelsen. 

3 §  FIRMATECKNING  

Klubbens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av personer som styrelsen därtill utser.  

4 §  VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR  

Räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Styrelsens 
arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med ordinarie årsmöte påföljande år.  

5 §  REVISION  

Styrelsen skall avlämna årsredovisning senast 3 veckor före årsmötet. Därutöver äger revisorn ta del 
av föreningens räkenskaper, mötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, och övriga handlingar, 
när den så önskar.  

Revisorn skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sist-
förflutna räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 12 dagar före årsmö-
tet.  
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6 §  STADGETOLKNING  

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, 
avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.  

7 §  FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR  

Förslag till ändring av stadgarna eller om upplösning av klubben får skriftligen inges enligt 3 kap 4 §.  

8 §  BESLUTFÖRHET I STADGEFRÅGOR  

För bifall till stadgeändring fordras beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

För bifall till klubbens upplösning krävs beslut på av varandra två följande möten, varav minst ett skall 
vara ordinarie årsmöte, under två verksamhetsår, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

Kommentar: Detta stycke är flyttat till 10 § 1 st nedan och som omformulerats. Därvid har ”… på av 
varandra … följande möten ….” tagits bort. 

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla 
ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämp-
liga. 

9 §  BESLUT OCH OMRÖSTNING  

Om inte annat följer av gällande stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Be-
slut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster.  

Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigad medlem så begär.  

Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande, 
om vederbörande är röstberättigad. Är vederbörande ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall vid 
lika röstetal lotten avgöra.  

10 §  KLUBBENS UPPLÖSNING  

Årsmötet Beslutar om upplösning av klubben fattas på 2 medlemsmöten under två verksamhetsår. 
Ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte och För upplösning krävs att förslaget skall biträdas av 
minst 2/3 av antalet lämnade röster.  
 
Förslag till upplösning av klubben får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av 
motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 3 kap 3 och 4 §§ att frågan varit med i 
föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.  
 
Klubbens nettotillgångar efter slutlig reglering av samtliga skulder och förpliktelser ska användas till 
ett bestämt för golfen främjande ändamål och ska framgå av årsmötets beslut.  
 
Årsmötet ska besluta om var klubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller 
motsvarande. 
 
Kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart 
efter årsmötet skickas till SGF.  
 

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till be-
stämt idrottsfrämjande ändamål.  
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Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberät-
telse jämte resultat- och balansräkningar, skall omedelbart delges SGF.  

11 §  FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR  

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfklubbens fasta egendom ska fattas av 
årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom ifall då det 
gäller del av ett hus.  
 
Årsmötets beslut är giltigt med biträde av minst 2/3 av antalet lämnade röster.  

11 §  ÖVRIGT  

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGF:s stadgar, 
tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.  

Ordförande skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för med-
lemmarna.  

2 KAP  MEDLEMSKAP  

1 §  MEDLEMSKAP  

Medlem intas i klubben av styrelsen efter ansökan och efter det att fastställda avgifter erlagts. Styrel-
sen får uppdra åt särskild person att inta medlem.  

Ansökan om Medlemskap får avslås nekas endast om det kan antas att sökanden kommer att motar-
beta klubbens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada klubbens intressen Ansökan 
får också avslås eller om sökanden personen tidigare varit medlem och utträtt enligt 2 kap 5 § 2 st. 
och inte med ansökan reglerat de avgifter som föranledde utträdet. 

Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten eller syftet med 
klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål 
eller intressen. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skä-
len redovisas och hur beslutet kan överklagas. vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om denne 
önskar överklaga beslutet. Beslut skall skriftligen, inom tre dagar, avsändas till den som fått avslag på 
sin ansökan. 

Genom beslut av årsmötet får person, på förslag av styrelsen, kallas till hedersmedlem i klubben.  

2 §  MEDLEMSAVGIFTER 

Medlem skall betala de avgifter som fastställts. av styrelsen/ i samråd med driftbolaget för banan. 
Medlemskort får inte lånas ut eller överlåtas. 

Hedersmedlem är befriad från avgifter.  

3 §  MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHET (TIDIGARE 5 §) 

Medlem 
 

• ska följa dessa stadgar och de beslut som fattats av klubben samt följa de i 1 kap 1 § nämnda 
organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,  

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

• har rätt till kontinuerlig information om klubbens angelägenheter och ekonomiska ställning, 
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• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben,  

• accepterar genom sitt medlemskap att klubbens behandlar personuppgifter för ändamålet 
att administrera verksamheten enligt klubbens ändamål,  

• har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbe-
handling som medlemskapet i klubben medför, 

• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för åliggande och skyldig-
heter som följer av medlemskapet i klubben.  

Medlem  

• har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,  

• har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter,  

• skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom  
klubben,  

• har ej rätt till andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben.  

4 §  MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLINGAR (TIDIGARE 6 §) 

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 
inom idrotten och på samma de villkor som gäller för övriga medlemmar medlemmens spelrätt. 
Klubben har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag och viss verk-
samhet. 

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom 
idrottsrörelsen.  

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutat annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestäm-
melser som utfärdats av SGF.  

5 §  UTTRÄDE (TIDIGARE 3 §) 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och är därmed omedel-
bart skild från klubben.  

Medlem, som icke erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid eller efter påminnelse, får skriftligen 
anmodas att göra detta inom 30 dagar Underlåter medlem att göra detta och inte har lagt fram skäl 
för anstånd härmed, som kan godkännas av styrelsen, skall medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur 
klubben. 

6 §  UTESLUTNING (TIDIGARE 4 §) 

Medlem får uteslutas ur klubben om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ända-
mål, brutit mot idrottens värdegrund, dessa stadgar, eller på annat sätt skadat klubbens intressen. 
 
Medlem får också, utan iakttagande av 2 kap 3 § uteslutas om medlemmen, trots anmodan, inte har 
betalat medlems- eller spelavgift. 
 
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en 
varning. 
 
Beslut om uteslutning eller varning ska avfattas skriftligen av styrelsen. 
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Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att med-
lemmen inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständig-
heter och händelser som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 
 
I det slutliga skriftiga beslutet ska de närmare omständigheter och händelser som utgör skäl till ute-
slutningen eller varningen redovisas. Beslutet ska också innehålla uppgifter om tidsfrist och vad med-
lemmen i övrigt behöver göra för att överklaga beslutet enligt 2 kap 7 §. Beslutet ska inom tre dagar 
från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala 
fastställda avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen 
skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.  

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.  

Fråga om uteslutning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom 
av styrelsen angiven tid, minst 21 dagar. Medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta 
åtgärden.  

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att om-
fatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. Beslut om uteslutning eller varning får överkla-
gas av den uteslutne enligt reglerna i RF:s stadgar15 kap. I beslut skall skälen redovisas samt anges vad 
den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen från 
beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.  

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får ej klubben kräva den uteslutne medlemmen på 
fastställda avgifter.  

7 §  ÖVERKLAGANDE 

Styrelsens beslut att vägra medlemskap, förklara medlemskap som upphört, meddela varning eller 
att utesluta medlem får överklagas till SGF av den berörde. Överklagandet ska göras enligt reglerna i 
15 kap. RF:s stadgar inom tre veckor från meddelat beslut. 

3 KAP  ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE 

1 §  TIDPUNKT 

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen be-
stämmer.  

2 §  BESLUTFÖRHET OCH RÖSTRÄTT  

Möte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.  

Rösträtt på möte har röstberättigad medlem. Röstberättigad medlem är den som erlagt till betalning 
förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig och 
får inte överlåtas på annan. 

Medlem, som inte är röstberättigad, äger yttranderätt och förslagsrätt.  

Närvarande representanter för RF, DF, SGF, och GDF har yttranderätt på mötet.  

3 §  KALLELSE  

Kallelse jämte preliminär föredragningslista för årsmöte, sker på klubbens hemsida senast tjugoen (21) 
dagar före mötet. 
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Föredragningslista, årsredovisning och valberedningens förslag enligt 5 kap 1 §, samt eventuellt andra 
handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan senast 8 dagar före möte. 

4 §  FÖRSLAG TILL ÄRENDE ATT BEHANDLA VID ÅRSMÖTE  

Förslag till ärende (motion) att behandla vid årsmöte skall inges skriftligen (via brev eller e-post) till 
styrelsen senast den 1 januari mötesåret. Rätt att inge förslag tillkommer medlem. Förslag skall före-
läggas årsmötet med styrelsens utlåtande. 

5 §  VALBARHET  

För uppdrag enligt 3 kap 6 § punkten 11 a-b och d krävs att vederbörande är röstberättigad medlem i 
klubben.  

Om arbetstagares valbarhet stadgas i RF:s stadgar 3 kap 1 §. 

Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organisationsenheter får 
sådan sammansättning att jämställdhet kan nås.  

6 §  ÄRENDE VID ÅRSMÖTE  

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.  
2.  Fråga om mötet har behörigen utlysts.  
3.  Fastställande av föredragningslista.  
4.  Val av årsmötesfunktionärer;  

a) ordförande,  
b) två protokollsjusterare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.  

5.  Behandling av;  
a) styrelsens verksamhetsberättelse,  
b) styrelsens förvaltningsberättelse,  
c) revisorns berättelse för verksamhets- och räkenskapsåret.  

6.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i enlighet med balans-
räkningen.  

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser.  
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år. 
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, samt av ärenden väckt av röstberättigad medlem 

och ingetts i den ordning som sägs i 3 kap 4 §.  
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter enligt 4 kap 2 §.  
11. Val av;  

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år,  
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år,  
c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,  
d) ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av ett år.  

12. Övriga frågor.  
 
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan. 

 

7 §  EXTRA MÖTE  

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.  
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Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av klubbens 
röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran. 
 
Styrelsen ska också kalla medlemmarna till extra årsmöte om antalet styrelseledamöter understiger 
det antal som anges i 4 kap 2 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet 
enligt 4 kap 4 § eller det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan 
oförmåga inträder inom kort.  
 
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att 
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista och möteshandlingar 
ska dels publiceras på klubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna anteck-
nade e-postadresser i medlemsregistret. 
 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kal-
lelse i enlighet med föregående stycke.  
 
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista be-
handlas på mötet.  
 
Det som anges i 3 kap 2 § (beslutsförhet och rösträtt) gäller också extra möte.  
 

Styrelsen har rätt att sammankalla extra möte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när revisorn med angivande av skäl skriftligen så kräver, 
samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar. 
När styrelsen mottagit begäran om extra möte skall den inom 14 dagar, på klubbens hemsida, kalla till 
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran 
om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet.  

Föredragningslista för extra möte skall finnas tillgängligt för medlemmarna på hemsidan senast 8 dagar 
före mötet. Vid extra möte får endast i föredragningslista upptaget ärende avgöras. 

Extra möte kan vara extra årsmöte. 

8 §  IKRAFTTRÄDANDE  

Beslut fattade av möte gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.  

4 KAP  STYRELSEN 

1 §  STYRELSENS UPPGIFTER  

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stad-
gar - verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse. 

Klubbens ordförande, som är klubbens officielle representant, är tillika styrelsens ordförande. 

Styrelsen skall:  

• tillse att för klubben bindande regler och gällande lagstiftning iakttas,  

• verkställa av årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut,  

• besluta om klubbens löpande förvaltning och ansvara för och förvalta klubbens medel samt redo-
visa dessa enligt god redovisningssed, 

• planera, leda och fördela arbetet inom klubben,  

• efter förslag från driftbolaget för banan fastställa årsavgifter för klubbens medlemskategorier, 
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• utse ombud till GDF-möte, 

• förbereda årsmötet och annat allmänt möte,  

• lämna revisorn de upplysningar och handlingar som behövs för att den skall kunna fullgöra sin 
uppgift enligt stadgarna och god revisionssed.  

 
Årsmöte äger rätt att ändra på beslut fattade av styrelsen.  

2 §  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Styrelsen består av ordförande och 4-6 ledamöter.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningarna som behövs.  

Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i RF:s stad-
gar 3 kap 5 §.  

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt.  

§ 3  VAL AV STYRELSELEDAMÖTER  

Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs i 3 kap 6 § punkten 11.  

§ 4  STYRELSENS SAMMANTRÄDEN  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter så begär.  

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ären-
den som skall behandlas vid sammanträdet.  

Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter kallats 
och minst hälften av antalet är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. 

5 KAP  VALBEREDNING  

1 §  VALBEREDNING  

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter; ordförande och en ledamot valda av årsmötet samt en 
ledamot utsedd av styrelsen. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 
2 ledamöter begär det. 

Valberedningen skall senast den 31 december året före mötesåret skriftligen fråga dem, vilkas man-
dattid går ut vid kommande årsmöte, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperi-
oden.  

Valberedningen skall i sitt arbete beakta vad som framgår av 3 kap 5 § avseende jämställdhet. 

Valberedningens förslag, beträffande varje val enligt 3 kap 6 § punkt 11, skall finnas tillgängligt för 
medlemmarna på hemsidan senast 8 dagar före årsmötet. Av valberedningens förslag skall framgå, om 
de vars mandattid går ut, har avböjt att kandidera för den kommande mandatperioden. 

Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater till. 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad den i denna egenskap fått kännedom 
om.  

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till styrel-
sen. 


