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Proposition angående stadgeändringar 

Efter en genomgång av föreningens stadgar föreslår styrelsen ändringar av dessa enligt nedanstående 

punkter.  

Styrelsens förslag till beslut  

▪ Att Extra stämman antar föreslagna ändringar av stadgarna enligt styrelsens föreslag samt  

▪ att stadgeändringarna fastställs på nästkommande ordinarie årsstämma och därmed blir giltiga fr.o.m. 

nästa årsstämma.  

Följande paragrafer i stadgarna är berörda av stadgeändringen: 13 § sam 22 §  

Stadgeändringarna handlar om tillägg samt ändring:  

13§ p 18:  

Ändring.  

Antal personer i valberedning föreslås ändras från 3 personer till 2. 

Styrelsen föreslår därför att stadgarna förändras enligt följande (förändring markeras med fet stil). 

Föreslagen ny text blir sålunda: 

-Val av valberedning bestående av två personer på ett år.  

  

22§ 

Tillägg till text. 

Föreningens tillgångar består av medlemsavgifter, donationer, testamente, behållning av lotterier och 

basar samt insamlade medel vid olika arrangemang. Tillgångar som tillfallit föreningen betalas inte 

tillbaka till givaren. 

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Barn och Framtid för särskilda 

ändamål får endast användas för detta ändamål i verksamhet i enlighet med föreningens syfte.  

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Barn och Framtid utan att 

särskilda villkor föreskrivits för deras användning får endast av användas för verksamhet som 

bedrivs i enlighet med Barn och Framtids syfte.  
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Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Barn och Framtid och för vilkas 

användning särskilda villkor har föreskrivits, får endast mottas om villkoren överensstämmer med 

Barn och Framtids grundprinciper och uppdrag.  

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Barn och Framtid som kommer 

från verksamheter som inte överensstämmer med föreningens uppdrag får inte mottas. 

Styrelsen föreslår att stadgarna förändras till ovanstående text (förändring markeras med fet stil).  

 


