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Ändringsförslag i FLF:s stadgar 

Motion till årsmötet 2019 av Camilla Rosengart, Martin Lange, Henri Houssemaine och 

Christophe Premat 

§ 2.  Medlemskap 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje 

fysisk eller juridisk person, som aktivt vill främja 

föreningens syfte 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje 

fysisk person, som aktivt vill främja föreningens 

syfte och som erlagt gällande årsavgift.    

Kommentar 

Så länge Fransklärarbulletinen fanns kvar hade vi en hel del juridiska personer som medlemmar, 

tidningen gick ofta till lärarrummet eller skolbiblioteket. Med e-postutskick är det inte längre aktuellt. 

Under de senaste tio åren har inga nya juridiska personer anmält sig. Det finns en del potentiella  

problem med juridiska personer, t.ex. vid röstning på årsmötet, vid utnyttjande av medlemsförmåner 

o.d. De få juridiska personer som redan finns (och betalar avgift) skall naturligtvis få finnas kvar.  

§ 3. Föreningsstämma (årsmöte) 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Föreningsstämman är föreningens beslutande 

organ. Ordinarie stämma, årsmöte, skall hållas 

före april månads utgång. Då behandlas följande: 

1. Frågan om mötets stadgeenliga 

utlysande, fastställande av dagordning 

samt val av ordförande, sekreterare och 

justeringsmän för mötet 

2. Styrelsens och revisorernas berättelser 

för det gångna året 

3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

4. Val av styrelseordförande 

5. Val av övriga styrelseledamöter 

6. Val av revisorer 

7. Val av valberedning 

8. Fastställande av årsavgift för året efter 

stämmoåret 

9. Fastställande av ev. arvode eller andra 

ersättningar för styrelse, revisorer och ev. 

andra av årsmötet utsedda funktionärer 

10. Fråga som medlem eller styrelsen senast 

20 dagar före mötet hänskjutit till 

årsmötet. 

Inga andra ärenden än dessa må förekomma på 

årsmötet. 

Omröstning på årsmötet görs öppet om inte annat 

påfordras av medlem. Vid omröstning har varje 

medlem som erlagt årsavgiften en röst, vid lika 

röstetal avgörs val genom lottning och i övriga 

frågor genom ordförandens utslagsröst. 

Kallelse skall ske senast 30 dagar före årsmötet 

till post- eller e-postadress. Information skall 

samtidigt anges på föreningens hemsida. 

Föreningsstämman är föreningens beslutande 

organ. Ordinarie stämma, årsmöte, skall hållas 

före april månads utgång. Då behandlas följande: 

1. Frågan om mötets stadgeenliga 

utlysande, val av ordförande, sekreterare 

och justeringsmän för mötet. 

2. Fastställande av dagordning. Fråga som 

anmäls först på mötet, d.v.s. ej enligt 

enligt pkt. 11 hänskjuts till övriga frågor 

pkt. 12. 

3.  Styrelsens och revisorernas berättelser 

för det gångna året 

4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

5. Fastställande av antal ledamöter 

6. Val av styrelseordförande 

7. Val av övriga styrelseledamöter 

8. Val av revisorer 

9. Fastställande av årsavgift för året efter 

stämmoåret 

10. Fastställande av ev. arvode, 

omkostnadsbudget eller andra 

ersättningar för styrelse, revisorer och ev. 

andra av årsmötet utsedda funktionärer  

11. Fråga som medlem eller styrelsen senast 

20 dagar före mötet hänskjutit till 

årsmötet. 

12. Övriga frågor. Beslut i fråga som 

anmälts under denna punkt får endast 

fattas om det är av ringa betydelse.  

Omröstning på årsmötet görs öppet om inte annat 

påfordras av medlem. Vid omröstning har varje 

medlem som senast två bankdagar före årsmötet 

erlagt årsavgiften en röst, vid lika röstetal avgörs 

val genom lottning och i övriga frågor genom 
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 ordförandens utslagsröst. 

Kallelse skall ske senast 30 dagar före årsmötet 

till post- eller e-postadress. Information skall 

samtidigt anges på föreningens hemsida. 

Kommentar 

Den nuvarande lydelsen av stadgarna säger att inga andra beslut kan fattas av AG annat än de som rör 

godkännande av kallelsen, bokslutet, styrelseledamöter, deras ev. ersättningsvillkor eller sådana som 

anmälts senast 20 dagar i förväg. Det är rimligt att medlemmar skall spontant anmäla mindre frågor 

vid fastställandet av dagordningen, frågor som, efter diskussion, också kan få tillåtas resultera i ett 

beslut. Å andra sidan, det är heller inte rimligt att medlemmar spontant (vid pågående möte) får 

möjlighet att genomdriva beslut i vilka frågor som helst, t.ex. att avsluta årsmötet med en bättre 

krogrunda för alla deltagare, att nedsätta årsavgiften till 1 kr e.d. Därför har pkt 12 tillkommit. Jfr 

kommentaren till § 4.  - Valberedning har saknats i flera år och dessförinnan också endast funnits på 

pappret och paragrafen därför strukits, jfr kommentaren till § 7.  - Styrelsen skall också fastställa antal 

ledamöter i styrelsen varje år samt vilket belopp styrelsen har till förfogande för sina egna direkta 

kostnader och ev. ersättning för sitt arbete. - För att kunna upprätta en röstlängd till årsmötet behövs 

en mindre frist för betalningar, man kan inte dyka upp på årsmötet, skriva in sig och betala kassören 

kontant för att få rösträtt.  

§ 4.  Extra föreningsstämma 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner 

detta erforderligt eller när det begärs av minst 30 

medlemmar. Kallelse till extramöte görs genom 

e-post och meddelande på hemsidan senast 14 

dagar före mötet. I kallelsen anges vilka ärenden 

som skall avhandlas vid stämman. 

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner 

detta erforderligt eller när det begärs av minst 30 

medlemmar. Kallelse till extramöte görs genom 

e-post och meddelande på hemsidan senast 14 

dagar före mötet. I kallelsen anges vilka ärenden 

som skall avhandlas vid stämman. Inga andra 

ärenden får behandlas vid stämman. 

 Kommentar 

Tillägget är vanligt förekommande i föreningsstadgar. Viktigt att inte kunna kuppa igenom 

förändringar utan att alla medlemmar fått möjlighet att säga sitt.  

§ 5 Styrelse 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Antalet medlemmar fastställs av 

föreningsstämman, som också utser ordförande. 

Ledamot väljs på ett år.  Styrelsen avgör själv 

inom sig fördelning av uppgifter och organisation 

av arbetsuppgifterna.  

Styrelsen skall hålla regelbundna möten och är 

beslutsför om hälften, dock minst 4, ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. Alla möten skall protokollföras. 

Ordförande och ledamöter utses bland 

medlemmarna av föreningsstämman. Antalet 

ledamöter utöver ordföranden skall vara minst 

fyra. Ledamot väljs på ett år.  Styrelsen avgör 

själv inom sig fördelning av uppgifter och 

organisation av arbetsuppgifterna. Styrelsen äger 

också rätt att själv adjungera andra personer till 

styrelsen för viss tid eller uppgift, men utan rätt 

att delta i röstning eller firmateckning.  

Styrelsen skall hålla regelbundna möten och är 

beslutsför om hälften, dock minst tre, ledamöter 

är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. Alla möten skall protokollföras.  

Om så många ledamöter lämnar sitt uppdrag 

under löpande år att endast en ledamot kvarstår 

skall extra föreningsstämma utlysas för att välja 
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in ny eller nya ledamöter. 

Kommentar 

Den gamla lydelsen preciserar inte hur många ledamöter styrelsen skall omfatta och utgår från att det 

är enkelt att hitta styrelseledamöter. Indirekt kan man dock utläsa att styrelsen bör bestå av sju till åtta 

personer. Den nya lydelsen preciserar antalet ledamöter utöver ordföranden till minst fyra samt vad 

som skall göras om det blir flera avhopp.  

§ 7. Valberedning 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Valberedning skall utgöras av minst två personer. 

De skall i god tid före årsmötet lämna förslag på 

styrelseledamöter, så att information om 

styrelseförändringar kan lämnas i kallelsen till 

årsmötet. 

 

Utgår i sin helhet.  

Valberedningen skall utformas som en 

medlemsenkät för att kunna ge information om 

vad styrleseuppdraget innebär och för att se om 

det finns personer som är intresserade av att bli 

styrleseledamöter. 

 

 

Kommentar 

Jfr kommentaren till § 3. Styrelsen får ta på sig arbetet att ge förslag till ny ordförande och ledamöter.  

§ 9. Föreningens upplösning 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Föreningen får upplösas efter två på varandra 

följande föreningsstämmor, där den första skall 

vara årsmötet och den andra får äga rum tidigast 

fyra månader efter årsmötet. Beslut skall då fattas 

med 2/3 majoritet av de närvarande, som också 

äger besluta om hur föreningens kvarvarande 

tillgångar skall disponeras. 

Föreningen får upplösas efter två på varandra 

följande föreningsstämmor, där den första skall 

vara årsmötet och den andra får äga rum tidigast 

fyra månader efter årsmötet. Beslut vid det första 

mötet skall fattas med 2/3 majoritet av de 

närvarande. Då skall också beslutas hur 

föreningens kvarvarande tillgångar skall 

disponeras i enlighet med föreningens ändamål.  

Kommentar 

Det är det första beslutet, vid årsmötet som är det avgörande för om föreningen skall läggas ned, tiden 

mellan besluten skall användas till att reglera ev. utestående skulder och andra ev. avtalsförpliktelser. 

Det andra beslutet är mera endast ett konstaterade av att den juridiska personen Fransklärarföreningen 

inte längre har några kvar några förpliktelser och att det endast återstår att verkställa utskiftning av det 

kvarvarandeegna kapitalet. - Den gamla lydelsen ger föreningsstämman möjlighet att besluta att själva 

dela på pengarna för helt andra ändamål, t.ex. privata, än de som framgår av § 1. 

§ 10. Digitala omröstningar 

Styrelsen kan vid behov besluta om digitalt omröstningsförfarande i en viktig fråga som rör FLF:s 

resurser och framtid.  

Kommentar 

I föreningslivet är det ganska vanligt att konstatera en stor skillnad mellan styrelsen och 

medlemmarna. Även om det finns årsmöte kan det vara bra att öppna möjlighet till omröstningen för 

vissa beslut. Det kan vara ett sätt att engagera medlemmar och ha potentiella kandidater som skulle 

kunna kliva in som styrelseledamöter i framtiden. 


