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Förslag till årsmtitet 1997

Stadgcändring - ny organisation av styrelsen
Förbundet stl.relse bestar av elva ordinarie och flra suppleanter. Detta ir vad stadgan maximalt medger. För att
vara beslutsfrir måste minst hiilften av ledamöterna vara niirvarande, dvs sex stycken ordinarie eller suppleanter.
Niirvaron vid styrelsemötena ärr ibland inte så stor att styrelsen iir beslutsför. För att stltelsen skall firngera l«ävs
en nägodunda kontinuertg närvaro, anilars blir det svårt att föra frågor framåt. Uppdrag givna vid ett möte tror
kurura redovisas vid niista möte. Policydiskussionermåste kunna föras utan att ta om alltihop varje gång. Dsv.
Den oregelbundna näwmon har liinge varit ett problern i stlrelsen och torde sammanhåir:rga med att styrelsur iir
fcir stor och med att de personer som va$s till styrelsen iir upptagna av annat föreningsarbete.

Efter diskrrssioner har stpelsen enats om att lösa detta problem genom att skapa en mindre s[trelsen
med sex ledrnöter (det min-tta mrijliga enligt stadgan) plus ordförande och två suppleanter- Detta minskar
mojligheterna att i styrelsen representera fcirhundets må'nga olika föreningar. Dåtrför skulle ökad vrkt fä läggas vid
ordforandekonferenser.

Vid behov kan styrelsen även fortsäthringsvis adjungera personer.

Ordftirandekonferenser skall institutionaliseras och shivas in i stadgan, så att minst fyra
ordforandekonferenser skall hallas varje år. Ordftirandekonferensema skall ocksä ges viss beslutsrätt, att besluta i
alla iirenden som styrelsen vill ta upp pä ordforandekonferensen och ftirarmonserat om. Ordförandekonferensen
skall också kurma besluta i fragor som en forening beffi att fä upp. Fcir att vara beslutsför måste minst hffien av

medlemsftireningama delta i ordftirandekonferensen.
Med fiirre personer i s§relsen stiills krav på att ledamötema skail delta aLtivt i arbetet. Valet av personer

till stl,relsen skall dåirfor dikteras av personlig förmåga och vilja att bidra till arbetet iståillet för önskemål om en
bred representation.

Samtidigt vill stlrelsen alrtnalisera förbundets ekonomi. St1'relsens eftershävar att förbrurdet skall ffi en
egen lokal och en kansiist. För att detta skall vara meningsfirllt och för att förbundet skail kurma bli aktivare och
samtidigt halla ihop forbundet genom god informaton och flera ordftirandekonferenser måste förbundets
ekonomi stärkas. Styrelsen ftireslår att en disk-ussion upptas med de storre foreningama om frivilliga bidrag
utör,er medlemsavgiften. Siktet bör vara instiillt pä att fä bidrag till administrationskoshrader på sammanlagt
30.000 kr.

Styrelsen föreslår arsmötet
att frir nästa verksamhet*sår vrilja en styrelse med sex ledmöter plus ordforande och två suppleanter

att fll stadgan lägga foljande paragraf

§ I Ordförandekonferens
1. Konferens med ordfrrande eller av respektive tbrening befirllmiiktigad ersättare för ordfrranden för alla

medlemsförq.ningar skall hållas minst flna ganger om aret.f2.Ord{tirandekonferens kallas av frrbundets styrelse,

medminst,bkveckors varcel,d,odt vvr,tS4.lvi, (J
3.Vid ordförandekonferens klan beslut fattas i frägor som styrelsen i kallelsen angivit att den önskat fora till beslut
på ordforandekonferensen. I cir,riga frågar iir ordftirandekonferensen rådgivande.
4. Enskild medlemsfcirening kan till sg'relsen anmaila fråga som skall tas upp på kommande ordförandekonferens.

5.Ordftir:andekonferensiirLeshtsforomminsthälftenavmedlemsftirenin[amadeltaribesiut. nuaa"/Z met'arir,:t,
att numrera om de fö§ande paragarafema
att arsmötet uttalar sitt sttid för att förbundet tillfrågar sina större medlemsföreningar om bidrag utöver
medlemsavgiften.

På styrelsens uppdrag
Richardh,Iurray
ordforande
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