
Styrelsens förslag till årsmötet 2021 
 

 
 
1. Förslag om att ”Beslutsordning av nedtagande av träd” är en del av stadgarna 
 
2. Förslag om att stadgeändring endast ska kräva ett årsmötesbeslut 
 
3. Förslag om att stadgeändring ska beslutas med enkel majoritet i stället för ¾-majoritet 
 
 

 
1. Frågan om stadgeenligt införande av bilaga till stadgarna § 2 
 
Vi årsmötet 2020 lyftes frågan om bilaga till stadgarna § 2 (beslutsordning vid nedtagande av 
träd) införts på ett stadgeenligt sätt. Det ifrågasattes om beslutet verkligen fattats vid två 
årsmöten, vilket enligt stadgarna krävs. Endast ett beslut – vid årsmötet 2011 – finns 
dokumenterat i de handlingar som finns tillgängliga.  
 
Styrelsen instämmer i ifrågasättandet av om införandet genomförts i enlighet med 
stadgarna. Ett extra årsmöte borde rimligen ha dokumenterats och protokollet borde finnas i 
föreningens arkiv. Samtidigt konstaterar styrelsen att tillägget har funnits infört i föreningens 
stadgar under många år och att föreningens medlemmar rimligen har utgått ifrån att det är 
detta som gäller. 
 
Styrelsen menar att frågan måste avgöras av årsmötet med enkel majoritet. Frågan är inte 
att betrakta som en stadgeändring (som kräver ¾ majoritet). Beslutet rör hur en tidigare 
beslutsprocess ska hanteras. Om nåt av alternativen (behålla/ta bort) måste samla ¾ 
majoritet finns en uppenbar risk att inget beslut kan tas och föreningen hamnar i en situation 
där det är oklart vilka stadgar som gäller. 
 
Styrelsen föreslår, med anledning av att tillägget funnits med så många år i stadgarna, att det 
ska kvarstå.  
 
Om en majoritet på årsmötet inte godkänner att bilagan till stadgarna ska kvarstå kommer 
denna tas bort. 
 
 
Styrelsens beslutsförslag: Årsmötet bekräftar att bilaga till stadgarna § 2 är en del av 
stadgarna. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Förslag om att stadgeändring endast ska kräva ett årsmötesbeslut 
 
Föreningens stadgar (§ 24) anger att stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande 
föreningssammanträden (stadgeändring kan också göras genom ett beslut om samtliga 
medlemmar är överens). Styrelsen menar att detta är onödigt och omständligt att ta samma 
beslut två gånger. Däremot är det viktigt att förslag om ändring av stadgar tydligt framgår av 
handlingar till årsmöte/extra föreningssammanträde.   
 

 
Styrelsens beslutsförslag: Årsmötet beslutar att stadgarna ändras så att stadgeändring 
endast kräver ett beslut.  
 
Nuvarande lydelse: Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej giltigt såvitt icke samtliga 
medlemmar  förenat sig härom eller beslut fattat på två på varandra följande 
föreningssammanträden, varav åtminstone ett årsmöte, och därvid å båda sammanträdena 
biträtts av minsta tre fjärdedelar av de röstande. 

 
Föreslagen lydelse: Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om ändringsförslaget på 
årsmöte biträtts av minsta tre fjärdedelar av de röstande. 

 
 
3. Förslag om att stadgeändring ska beslutas med enkel majoritet i stället för ¾-majoritet. 

Föreningens stadgar (§ 24) anger att stadgeändring kräver tre fjärdedelars majoritet. 

Styrelsen menar att majoritetsbeslut ger en riktigare avspegling av vad majoriteten vill och 

därför är att föredra. 

Styrelsen vill samtidigt påpeka att det i stadgarna (§ 21) även finns en skrivning med följande 

lydelse: ”Såsom föreningssammanträdes beslut gäller den mening, för vilken de flesta 

rösterna avgivas, dock att vid fråga, som minst en tredjedel av de röstande anser vara av vital 

betydelse för föreningens ekonomi, två tredjedels majoritet erfordras.” Styrelsen anser att 

den skrivningen bör kvarstå. Det är rimligt att frågor av stor betydelse för föreningens 

ekonomiska kräver mer än en enkel majoritet. 

Styrelsens beslutsförslag: Årsmötet beslutar att stadgarna ändras så att enkel majoritet 
gäller för stadgeändring.  
 
Nuvarande lydelse: ”….biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.”  
 
Föreslagen lydelse: ”…biträtts av en majoritet av de röstande.” 
 
 


