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Förslag till ändring av 2, 4 och 5 §§ samt förslag till ny § 12a i
Heidenstamsällskapets stadgar
§ 2 Medlemskap
Den som betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift eller utses till Hedersmedlem i Heidenstamsällskapet är
medlem i sällskapet och äger rätt att delta i sällskapets årsmöten och andra sammankomster.
Enskild person kan bli ständig medlem genom att erlägga en fastställd avgift till sällskapet.
§4 Valberedning
Årsmötet utser varje år en valberedning bestående av två ledamöter, varav en är sammankallande.
Valberedningen skall i god tid före årsmötet kontakta de ledamöter som står i tur att avgå och inför årsmötet
föreslå ledamöter i styrelsen samt revisor och ersättare för revisor under det kommande verksamhetsåret.
§5 Styrelsens sammanträden
Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen. Till fysiskt eller digitalt anordnat sammanträde eller till
telefonsammanträde skall suppleanterna kallas. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna samt
ordföranden deltar i sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
För beslut som fattas vid sammanträde per telefon eller per korrespondens gäller att hela styrelsen skall ha
deltagit i beslutet och att detta är enhälligt.
Inför sammanträde skall dagordning skickas till samtliga styrelseledamöter och suppleanter. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Protokoll skall inom 14 dagar justeras av ordföranden eller av två justeringsmän om
ordföranden fört protokoll vid mötet. Protokollet skall därefter snarast sändas med e-post till styrelseledamöter
och suppleanter samt till revisorn.
§ 12a Styrelsens utseende av styrelseledamot
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse ersättare för tiden till nästa årsmöte.
Gulmärkning:: Förslag
Rödmärkning: Utgår

MOTIVERING
§2: Förslag från medlem
§4: Förslag från valberedningen
§5: Förslag från styrelsen för att kunna genomföra fler styrelsemöten på ett praktiskt sätt. Stycket som förslås
utgå avser tid då telefonkonferenser med hela styrelsens deltagande inte var möjligt. Coronarestriktioner visar
att vi behöver mer effektiva former för styrelsemöten för att verksamheten inte ska vara så tungrodd.
§12a: Förslag från styrelsen. Praktiskt för att det fungerar även om någon eller några vill lämna styrelsen. (Från
Strindbergssällskapets stadgar).
Om styrelsen beslutar enligt förslagen ovan försöker vi ordna ett medlemsmöte i samband med en vandring
under april/maj så kan förslagen beslutas under årsmötet 2021.

