
Rapport   
 

Stadgekommitténs förslag till ändringar av Stadgar för 

Koloniträdgårdsförbundet 2023 

Stadgekommittén har träffats via Teams vid sina möten den 3/1, 24/1 och 9/2 2023.  
 
Kommittén har gjort en del ändringar med anledning av diskussionen vid 2022 års förbundsråd, 
förslag från förbundskansliet samt kommitténs egna diskussioner. Kommittén har särskilt försökt 
renodla skrivningen så att samma begrepp eller ordval används i hela dokumentet. I några fall har 
detta inneburit följdändringar i flera §§. Förslaget innebär särskilt ett förtydligande av 
nomineringsarbetet och valberedningens arbete. Likaså vill kommittén särskilt understryka vikten av 
att regionerna uppmanar medlemsföreningarna att aktivt delta i förbundets beslutsprocess.  
 
Det utarbetade stadgeförslaget sändes sedan till förbundsstyrelsen som har att besluta om det 
förslag som ska underställas förbundsrådet för beslut. Kommittén har inte behandlat regelverket för 
utmärkelsetecken eller Kolonirörelsens Lånefond.  
 
Förbundsstyrelsen fattade därefter beslut om att göra en del smärre justeringar i stadgekommitténs 
förslag vilka återsändes till kommittén. Stadgekommittén granskade dessa ändringsförslag och 
samtliga kommitténs ledamöter tillstyrkte de slutliga ändringarna.  
 
Det till förbundsrådet utsända förslaget gällande ändringar i förbundsstadgarna biträds således både 
av stadgekommittén och av förbundsstyrelsen. I förslaget är de nya texterna rödmarkerade och 
eventuella strykningar överstrukna.  
 
Stadgekommittén kan i sitt arbete se behovet av en noggrann genomgång av texterna i stadgar och 
regelverk, varför kommittén anser att de beslut som fattas i förbundsrådet enbart ska gälla de 
ändringar som är markerade i stadgeförslaget.  
 
Om det framkommer ändringsförslag gällande andra avsnitt i stadgarna under förbundsrådet bör 
dessa återsändas till den kommande stadgekommittén skriftligen och eventuellt föreläggas ett 
kommande förbundsråd för beslut. Kommittén vill även påtala att den löpande tacksamt tar emot 
sådana förslag, skriftligt. Arbetet med stadgeändringar behöver påbörjas tidigare, så att 
förbundsstyrelsen redan på sitt sista årliga sammanträde kan besluta om eventuella ändringsförslag. 
 
Kommitténs möten har genomförts med följande närvarande:  
Örjan Sjödin, Ann-Marie Lindgren, Håkan Hallengren (deltog ej 9/2), Katharina Trönnberg och Lennart 
Pöppel. Det slutliga förslaget har godkänts via e-post. 
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