
Proposition från Svenska Audionomföreningens styrelse angående nya stadgar. 

En förenings stadgar är det styrdokument som beskriver riktlinjer, rättigheter och skyldigheter för 
dess medlemmar och styrelse samt hur årsmötet ska struktureras. Över tid behöver stadgar ofta 
revideras, eftersom man ibland upptäcker hål i regelverket, där det saknas riktlinjer, eller där 
beskrivningar av viktiga delar av föreningens arbete inte är fullständiga eller kanske rentav tvetydiga. 
Stadgarna för Svenska Audionomföreningen reviderades senast 2008 och därför har styrelsen under 
2015 prioriterat att återigen se över dem. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs det två på 
varandra följande årsmötesbeslut (alternativt beslut på ett ordinarie samt ett extra årsmöte). 
Styrelsen avser därför att kalla till ett extra årsmöte under hösten 2016, där beslut på reviderade 
stadgar står som enda beslutspunkt. Exakt tid och plats för detta extra årsmöte återkommer vi till i 
god tid enligt nuvarande stadgar.  

Stadgeförslaget i sin helhet skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet så att varje medlem kan 
gå igenom det i jämförelse med nu gällande stadgar för att tydligare se skillnader och likheter. 

I korthet föreslås följande ändringar: 

• Ändring av strukturen i stadgarna, med tydligare rubriker 
• Mer omfattande text, för att det ska finnas mindre utrymme för missförstånd 
• Omformuleringar genomgående, med syfte att språket ska bli tydligare 
• Förslag att alla medlemmar har rösträtt på årsmötet (i tidigare stadgar saknar både student- 

och pensionärsmedlem rösträtt) 
• Tydligare rättigheter och skyldigheter för både medlemmar och styrelse 
• Nytt förslag på hur styrelsen ska konstituera sig, samt vad som händer om en 

styrelseledamot skulle avbryta sitt uppdrag under pågående arbetsår 
• Tydligare riktlinjer kring när årsmöteshandlingar ska skickas ut, samt när räkenskaperna ska 

vara revisorerna till handa. 

Vi yrkar i denna proposition om att ta beslut på nya reviderade stadgar, för att i en nära framtid ta 
ytterligare ett beslut för att stadgeändringen ska gå igenom. 
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