
Förslag till ändringar av Stadgar för Koloniträdgårdsförbundet 

Stadgeförslagsändring § 21.2, § 22 och § 24. 

Stadgekommittén har beslutat att föreslå följande ändringar av förbundsstadgarna med anledning av 

framfört förslag från  Kerstin Ingner och Solweig Hultman: 

 

……………….. 

 

§ 21 FÖRBUNDSSTYRELSEN 

21.1 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen består av ordförande och 

vice ordförande samt det antal ledamöter som förbundsrådet beslutat. Förbundsordförande, vice 

ordförande samt övriga förbundsstyrelseledamöter väljs växelvis med två års mandatperiod. 

Förbundsstyrelsen ska hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie 

förbundsråd. 

 

21.2 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden, minst fyra gånger per år. 

Dessutom är ordföranden skyldig att sammankalla förbundsstyrelsen om minst tre av dess 

ledamöter begär detta. 

 

 Till förbundsstyrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas minst två veckor innan 

mötets datum.  

 

 Över förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll som sänds till styrelsens ledamöter, 

revisorerna och förbundsrådets ordinarie ledamöter. 

  

Ändras till: 

 Över förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll som sänds till styrelsens ledamöter 

och till revisorerna. Ett protokollssammandrag sänds till förbundsrådets ordinarie ledamöter. 

 

21.3 Förbundsstyrelsens beslut är giltigt då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande när 

beslutet fattas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

21.4 Förbundsstyrelsens ledamöter erhåller arvode och ersättning med belopp som fastställs av  

 förbundsrådet. 

 

§ 22 ARBETSUTSKOTT 

 Förbundsstyrelsen äger rätt att utse arbetsutskott bestående av förbundsordföranden samt minst 

två ytterligare ledamöter. Förbundsstyrelsen fastställer arbets- och beslutsordning för utskottet. 

Över utskottets sammanträden ska föras protokoll som skyndsamt sänds till förbundsstyrelsens 

ledamöter, revisorerna och förbundsrådets ordinarie ledamöter. 

  

Ändras till: 

 Över utskottets sammanträden ska föras protokoll som sänds till förbundsstyrelsens ledamöter 

och revisorerna.  

 

-------------------------------------- 

 



§ 24. REVISION   

24.1 För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning utser förbundsrådet två revisorer jämte två 

ersättare. Revisorerna ska vara medlemmar i ansluten förening. Om förbundsrådet, 

förbundsstyrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt kan de besluta att även anlita en 

auktoriserad revisor, vilken ej behöver vara medlem i ansluten förening, som jämte de 

förtroendevalda har att avge revisionsberättelse enligt §24.2. 

24.2 Revisorerna granskar löpande förbundets räkenskaper och kan begära att få periodiska rapporter 

upprättade vid tre tillfällen under kalenderåret.  

 

Ny mening tilläggs:  

 Revisorernas granskning omfattar en granskning av förbundets förvaltning i första hand genom 

att ta del av förbundsrådets, förbundsstyrelsens och eventuella utskotts protokoll. Revisorerna 

skall även granska de protokollsammandrag som utsänts till förbundsrådets ordinarie ledamöter. 

 

 Berättelse över revisorernas granskning av det gångna årets räkenskaper innehållande omdöme 

om förvaltningen och yttrande angående ansvarsfrihet ska vara klar två veckor efter att bokslut 

och förvaltningsberättelse har överlämnats till revisorerna, dock senast en vecka före tidpunkt 

för förbundsråd.  

 

Stadgeförslagsändring § 12. 

Stadgekommittén föreslår vidare en liten ändring i förbundsstadgarnas§ 12.2 enligt följande: 

§ 12 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRBUNDSRÅD 

12.1 Ordinarie förbundsråd ska utlysas, senast i juni månad året innan sammanträdet, i förbundets 

tidskrift Koloniträdgården samt i skrivelse till samtliga medlemsföreningar och regioner. I 

utlysningen anges dels tidpunkt för förbundsrådsmötet, dels redovisas hur regionernas ombud 

utses samt hur motioner kan inlämnas till förbundsrådet. 

12.2  Kallelse till ordinarie förbundsrådsmöte skall av förbundsstyrelsen sändas till förbundsrådets 

ordinarie ledamöter, inklusive förbundets revisorer och valberedningens ordinarie ledamöter 

senast två månader före sammanträdet.  

………………. 

Förslagen beslutades vid sammanträde fredagen den 11 februari 2022 

Stadgekommitten 

Örjan Sjödin Ann-Marie Lindgren  Leif Hörlin Lennart Pöppel 


