
 

 

Förslag till stadgerevidering 

Under årsmötet kommer styrelsen yrka på en revidering av Dynamicus stadgar. Detta medför 

att dagordningen kommer uppdateras och innefatta ytterligare en punkt; Beslut om 

stadgerevidering. 

Nedan följer det förslag till ändring som styrelsen har tagit fram. Den tidigare texten som 

föreslås ändras visas i rött och den föreslagna förändringen visas i grönt. 

INLEDNING  

Representera och arbeta för sina medlemmar och deras intressen.  

Väcka intresse för och debatt kring personalfrågor.  

Främja utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika terminerna/kurserna och att även i 

övrigt stärka gemenskapen.  

Marknadsföra personalvetare och föreningen till arbetslivet.  

Vara religiöst, fackligt och politiskt obunden.  

Föreslås revideras till: 

• Representera och arbeta för sina medlemmar och deras intressen.  

• Väcka intresse för och debatt kring personalfrågor.  

• Främja utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika terminerna/kurserna och 

att även i övrigt stärka gemenskapen.  

• Marknadsföra personalvetare och föreningen till arbetslivet.  

• Vara religiöst, fackligt och politiskt obunden.  

§ 7 Styrelsen 

Det åligger Styrelsen särskilt att:  

• Tillse att föreningens bindande regler efterföljs.  

• Verkställa av Årsmötet samt Föreningsstämman fattade beslut.  

• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.  

• Ansvara för och förvalta föreningens medel.  

• Förbereda Årsmötet samt Föreningensstämman.  

Rättning av stavfel till: 

Det åligger Styrelsen särskilt att:  

• Tillse att föreningens bindande regler efterföljs.  



 

 

• Verkställa av Årsmötet samt Föreningsstämman fattade beslut.  

• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.  

• Ansvara för och förvalta föreningens medel.  

• Förbereda Årsmötet samt Föreningsstämman.  

§ 7 Styrelsen 

Vid avgång av Valberedning och Intern- samt Externrevisor jämte suppleant gäller samma 

som vid styrelseledamot. Om posten Internrevisorerna blir vakant skall ett extra årsmöte eller 

motsvarande hållas inom tre månader för att fylla posten. 

Här föreslås ett förtydligande samt ett tillägg i händelse av att styrelsepost lämnas vakant: 

I händelse av att styrelsepost eller valberedningspost lämnas vakant vid Årsmöte eller 

Föreningsstämma är det upp till sittande valberedning att starta om processen för tillsättande 

av posten. Fyllnadsval till vakant styrelsepost får göras av sittande styrelse tillsammans med 

valberedning. Detta kräver således inte ett extrainsatt Årsmöte eller motsvarande. 

Vid avgång innan utgången mandatperiod beträffande Valberedning och Intern- samt 

Externrevisor jämte suppleant gäller samma som vid styrelseledamot. Om posten 

Internrevisorerna blir vakant skall ett extra årsmöte eller motsvarande hållas inom tre månader 

för att fylla posten.  

§ 12 Intern revision 

Den som är Revisor får ej samtidigt uppbära post som styrelsemedlem.  

Förtydligande till: 

Den som är Internrevisor får ej samtidigt uppbära post som styrelsemedlem.  

§ 18 Ärenden vid Årsmötet 

1 Mötets öppnande  

2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet  

3 Godkännande av mötets behöriga utlysande  

4 Fastställande av dagordning  

5 Val av mötets Ordförande och Mötessekreterare  

6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  

7 Halvårsrapport för innevarande termin  



 

 

8 Fastställande av Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser för senaste 

verksamhetsåret  

9 Fastställande av föreningens resultat och balansräkningar  

10 Revisionsberättelse  

11 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser  

12 Val av föreningens Ordförande, tillika Styrelsens Ordförande  

13 Val av Vice ordförande, Utbildningssamordnare, Marknadsföringssamordnare samt 

PVDProjektledare  

14 Val av Externrevisor jämte suppleant för en tid av ett år  

15 Val av Valberedningen för en tid av ett år  

16 Behandling av motioner som inlämnats till Styrelsen senast 30 dagar innan mötet  

17 Fastställande av firmatecknare  

18 Utnämning av hedersmedlem  

19 Övriga frågor  

20 Ordet fritt  

21 Mötets avslutande  

Förslag att lägga till punkt efter varje siffra för enhetlighetens skull (se § 20 Ärenden vid 

Föreningsstämman) samt lägga till punkterna ”Internrevision” och ”Beslut om ansvarsfrihet 

för den tid internrevisionen avser”. Detta medför att nummerordningen förskjuts då 

punkterna föreslås läggas in som nr 12 respektive 13.  

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet  

3. Godkännande av mötets behöriga utlysande  

4. Fastställande av dagordning  

5. Val av mötets Ordförande och Mötessekreterare  

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  

7. Halvårsrapport för innevarande termin  



 

 

8. Fastställande av Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser för senaste 

verksamhetsåret  

9. Fastställande av föreningens resultat och balansräkningar  

10. Revisionsberättelse  

11. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser  

12. Internrevision 

13. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid internrevisionen avser 

14. Val av föreningens Ordförande, tillika Styrelsens Ordförande  

15. Val av Vice ordförande, Utbildningssamordnare, Marknadsföringssamordnare samt 

PVDProjektledare  

16. Val av Externrevisor jämte suppleant för en tid av ett år  

17. Val av Valberedningen för en tid av ett år  

18. Behandling av motioner som inlämnats till Styrelsen senast 30 dagar innan mötet  

19. Fastställande av firmatecknare  

20. Utnämning av hedersmedlem  

21. Övriga frågor  

22. Ordet fritt  

23. Mötets avslutande  

 

 

 

 


