
Styrelsens stadgeändringsförslag till årsmötet 2023

Stadgeändringsförslag 1:
§ 3. ORGANISATION

Styrelsen föreslår att:
Ta bort “i Sverige och Latinamerika” från beskrivningen av kanslipersonal.

Motivering:
LAG har inte längre ett kansli i Latinamerika utan endast personal baserad i
Stockholm, Sverige.

Stadgeändringsförslag 2:
§ 4. ÅRSMÖTE

4.4 Årsmötescykeln
Styrelsen föreslår att: Ändra tidsfristen för styrelsens propositioner och
stageändringsförslag till 2 månader innan årsmötet.

Motivering:
Perioden innan årsmötet brukar vara en intensiv period med hög
arbetsbelastning för styrelsen. Därför föreslår vi en förlängning av
tidsfristen för att underlätta för styrelsen att hinna med att färdigställa
propositioner och stadgeändringsförslag till kallelsen.

4.4 Årsmötescykeln
Styrelsen föreslår att: Ta bort skrivelsen om att “all information ska läggas
ut på Latinamerikagruppernas hemsida inför årsmötet.”

Motivering:
Anledningen är att det ofta kan finnas med information om interna
angelägenheter i organisationen som inte är lämplig att dela o�entligt,
exempelvis i internrevisornsrapporten eller andra dokument. För att
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uppfylla Givas och Svensk Insamlingskontroll krav kring transparens så
räcker det att Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Årsredovisning,
Årsmötesprotokoll och externrevisorns rapport + ett antal policys och
riktlinjer finns upplagt på hemsidan.

4.6 Valbara kandidater till förtroendeposter
Styrelsen föreslår att: Lägga till olika längd på mandatperioder för
ledamöter.

Motivering:
För att minimera risken för att samtliga styrelseledamöters uppdrag tar slut
samtidigt, och att därmed en styrelse skulle väljas in som endast består av
ledamöter utan tidigare erfarenhet i LAGs styrelse. Vi anser att det är viktigt
med kontinuitet i termer av kunskap i styrelsen.

Stadgeändringsförslag 3:
§ 6. FÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsen föreslår att: Lägga till olika längd på mandatperioder för
ledamöter.

Motivering:
För att minimera risken för att samtliga styrelseledamöters uppdrag tar slut
samtidigt, och att därmed en styrelse skulle väljas in som endast består av
ledamöter utan tidigare erfarenhet i LAGs styrelse. Vi anser att det är viktigt
med kontinuitet i termer av kunskap i styrelsen.

Se alla styrelsens stadgeändringsförslag gällande §3, §4 och §6
sammanslagna  på sid 3-4.
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Stadgeändringsförslag:

Förslag till ny skrivning 2023 (ändringar
gulmarkerade):

1: § 3. ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas och styrs av
medlemmarna genom;

• Årsmötet
• Styrelsen
•Lokalgrupper, temagrupper samt övriga

former av aktivism.

Latinamerikagruppernas åtaganden i fastställda planer
och budget verkställs av anställd kanslipersonal. i
Sverige och Latinamerika.

2: 4.4 Årsmötescykeln
● 3 månader före årsmötet
Kallelse till Latinamerikagruppernas årsmöte
skickas ut per e-post. Om medlem föredrar
information via post kan detta lämnas som
önskemål. Propositioner och styrelsens
stadgeändringsförslag ska vara kansliet tillhanda i
tid för att kunna skickas ut tillsammans med
kallelsen.

● 2 månader före årsmötet
Propositioner, styrelsens stadgeändringsförslag,
motioner och medlemmars stadgeändringsförslag
ska vara kansliet tillhanda. Inom två veckor skickas
dessa ut till medlemmarna.

● 6 veckor före årsmötet
Styrelsens yttranden över motioner och
medlemmars stadgeändringsförslag skickas till
medlemmarna. Nominering av styrelseledamöter
ska vara valberedningen tillhanda. Nomineringar
som inkommer senare kan godkännas av årsmötet.

● 1 månad före årsmötet
Senaste datum för medlemmar att anmäla sig till
årsmötet för att komma med i röstlängden.

● 3 veckor före årsmötet
Slutgiltig variant av motioner, propositioner och
stadgeändringsförslag ska vara kansliet tillhanda.
Inga nya motioner, propositioner eller
stadgeändringsförslag får lämnas in, utan detta
datum avser bara ändringar och tillägg i de förslag
som inkommit senast två månader före årsmötet.

● 2 veckor före årsmötet
All årsmötesinformation och de ska finnas utlagd på
Latinamerikagruppernas hemsida. De slutgiltigt
utformade motionerna / propositionerna /
stadgeändringsförslagen skickas ut per e-post till

Tidigare skrivning enligt årsmötet 2022:

§ 3. ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas och styrs av
medlemmarna genom;

• Årsmötet
• Styrelsen
• Lokalgrupper, temagrupper samt övriga former

av aktivism.

Latinamerikagruppernas åtaganden i fastställda planer
och budget verkställs av anställd kanslipersonal. i Sverige
och Latinamerika.

4.4 Årsmötescykeln
● 3 månader före årsmötet
Kallelse till Latinamerikagruppernas årsmöte skickas
ut per e-post. Om medlem föredrar
information via post kan detta lämnas som önskemål.
Propositioner och styrelsens stadgeändringsförslag
ska vara kansliet tillhanda i tid för att kunna skickas
ut tillsammans med kallelsen.

● 2 månader före årsmötet
Motioner och medlemmars stadgeändringsförslag
ska vara kansliet tillhanda. Inom två veckor skickas
dessa ut till medlemmarna.

● 6 veckor före årsmötet
Styrelsens yttranden över motioner och medlemmars
stadgeändringsförslag skickas till medlemmarna.
Nominering av styrelseledamöter ska vara
valberedningen tillhanda. Nomineringar som
inkommer senare kan godkännas av årsmötet.

● 1 månad före årsmötet
Senaste datum för medlemmar att anmäla sig till
årsmötet för att komma med i röstlängden.

● 3 veckor före årsmötet
Slutgiltig variant av motioner, propositioner och
stadgeändringsförslag ska vara kansliet tillhanda.
Inga nya motioner, propositioner eller
stadgeändringsförslag får lämnas in, utan detta
datum avser bara ändringar och tillägg i de förslag
som inkommit senast två månader före årsmötet.

● 2 veckor före årsmötet
All årsmötesinformation ska finnas utlagd på
Latinamerikagruppernas hemsida. De slutgiltigt
utformade motionerna / propositionerna /
stadgeändringsförslagen skickas ut per e-post till de
årsmötesdeltagare som anmält sig. Om anmäld
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de årsmötesdeltagare som anmält sig. Om anmäld
medlem föredrar information per post kan det
lämnas som önskemål.

4.6 Valbara kandidater till förtroendeposter
Valbar till förtroendeposter inom
Latinamerikagrupperna är enskilda medlemmar som
inte är anställda inom föreningen. Nya
styrelseledamöter väljs in på en mandatperiod av 1 (ett )
eller 2
(två) år.

3: § 6. FÖRENINGENS STYRELSE
Föreningens styrelse är föreningens högsta beslutande
organ mellan årsmötena.
Föreningens styrelse består av ordförande(n) samt det
antal ledamöter och suppleanter som årsmötet
fastställer. Ledamöter väljs in på 1 (ett) eller 2 (två) år.
Vid avhopp från styrelsens under mandatperioden
måste styrelsen totalt bestå av minst 4 (fyra) ordinarie
ledamöter för att fortsätta vara beslutsmässig. Vid
mindre än 4 (fyra) ledamöter kallas det till extrainsatt
årsmöte för att rösta in fler ledamöter. Suppleanterna
har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten, samt
rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot.
Suppleanternas inträdesordning beslutas av årsmötet.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och kassör om
sådana möjligheter finns. Dessa ingår som ordinarie
ledamöter i föreningens styrelse. Föreningens styrelse
sammanträder minst fyra gånger per år och är
beslutsmässig när de närvarandes antal motsvarar
minst halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst 4
(fyra) vid avhopp under mandatperioden.

Föreningens styrelse har till uppgift att:
● Ansvara för att årsmötets beslut verkställs
● fastställa verksamhetsplan och budget och
presentera dessa på årsmötet
● ansvara för bokslut och budgetuppföljning samt
fatta beslut i övergripande ekonomiska   frågor
● till årsmötet lägga fram en
verksamhetsberättelse och ett förslag till strategisk
långtidsplan.
● utse firmatecknare.
● vara arbetsgivare till föreningens anställda.

medlem föredrar information per post kan det
lämnas som önskemål.

4.6 Valbara kandidater till förtroendeposter
Valbar till förtroendeposter inom Latinamerikagrupperna
är enskilda medlemmar som inte är anställda inom
föreningen. Nya styrelseledamöter väljs in på en
mandatperiod av 2
(två) år.

§ 6. FÖRENINGENS STYRELSE
Föreningens styrelse är föreningens högsta beslutande
organ mellan årsmötena.
Föreningens styrelse består av ordförande(n) samt det
antal ledamöter och suppleanter som årsmötet
fastställer. Vid avhopp från styrelsens under
mandatperioden måste styrelsen totalt bestå av minst 4
(fyra) ordinarie ledamöter för att fortsätta vara
beslutsmässig. Vid mindre än 4 (fyra) ledamöter kallas
det till extrainsatt årsmöte för att rösta in fler ledamöter.
Suppleanterna har yttrande- och förslagsrätt på
styrelsemöten, samt rösträtt då de ersätter ordinarie
ledamot. Suppleanternas inträdesordning beslutas av
årsmötet. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och
kassör om sådana möjligheter finns. Dessa ingår som
ordinarie ledamöter i föreningens styrelse. Föreningens
styrelse sammanträder minst fyra gånger per år och är
beslutsmässig när de närvarandes antal motsvarar minst
halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst 4 (fyra) vid
avhopp under mandatperioden.

Föreningens styrelse har till uppgift att:
● Ansvara för att årsmötets beslut verkställs
● fastställa verksamhetsplan och budget och
presentera dessa på årsmötet
● ansvara för bokslut och budgetuppföljning samt
fatta beslut i övergripande ekonomiska   frågor
● till årsmötet lägga fram en
verksamhetsberättelse och ett förslag till strategisk
långtidsplan.
● utse firmatecknare.
● vara arbetsgivare till föreningens anställda.
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