2017-04-17
1(2)

PROP. OM STADGEÄNDRINGAR
(KONSEKVENSÄNDRINGAR KRING
KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET SAMT
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET)
Syfte
Efter stämman i november 2016 infördes ett nytt utskott i föreningen,
kommunikationsutskottet. Den tidigare styrelseposten skattmästare byttes i stadgan ut mot en
kommunikationsansvarig. Som en följd av detta måste föreningens stadga uppdateras och
vissa ändringar behöver göras.
Vidare har styrelsen uppmärksammat att viss information om arbetsmarknadsutskottet saknas
i stadgan. För att arbetsmarknadsutskottet ska finnas med i föreningens stadga på samma sätt
som övriga utskott behöver vissa ändringar och tillägg göras även här.
Till stor del är det inte fråga om något nytt i sak, utan bestämmelser som är motsvarande
redan existerande bestämmelser. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts.

Styrelsen föreslår därför:
Att

under 2.7 i föreningens stadga ta bort hänvisningen till 4:12 punkt c).

Att

under 2.7 i föreningens stadga ta bort när avgiften fastställs då detta stadgas i 2:2.
2.7 får därför följande lydelse:
Styrelsen kan bevilja stödmedlemskap till den som vill verka för föreningens ändamål
men som ej uppfyller kraven enligt 1:1. Stödmedlemskap medför inte valbarhet enligt
dessa stadgar förutom enligt 2:8, 3:4, 3:5, och 11:1. Stödmedlemskap medför ej
rösträtt enligt någon del av dessa stadgar
Stödmedlem är skyldig att avlägga särskild avgift för varje termin. Den som erlagt
avgift under perioden 1 januari - 30 juni har betalat medlemskap för vårterminen. Den
som erlagt avgift under perioden 1 juli - 31 december har betalat medlemskap för
höstterminen.

Att

under 6.1 i föreningens stadga lägga till kommunikationsutskottet.

Att

under 6.1 i föreningens stadga ändra stavningen av utskotten.
6.1 får därför följande lydelse:
Föreningens utskott är administrativa utskottet, sociala utskottet, Studierådet,
kommunikationsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Styrelsen kan vid behov inrätta
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tillfälliga utskott. Tillfälliga utskott får ej inrättas för längre tid än till sista stämman
för verksamhetsåret.
Att

införa en ny 6.6 i föreningens stadga med rubriken ”Kommunikationsutskottet”.

Att

införa en ny 6.6. i föreningens stadga med följande lydelse:
”Kommunikationsansvarig är ordförande samt sammankallande för
kommunikationsutskottet och leder utskottets arbete. Kommunikationsutskottet
ansvarar för föreningens interna kommunikation samt marknadsföring och därtill
omkringliggande verksamhet.”.
6.6 får därför följande lydelse:
Kommunikationsansvarig är ordförande samt sammankallande för
kommunikationsutskottet och leder utskottets arbete. Kommunikationsutskottet
ansvarar för föreningens interna kommunikation samt marknadsföring.

Att

införa en ny 6.7 i föreningens stadga med rubriken ”Arbetsmarknadsutskottet”

Att

införa en ny 6.7 i föreningens stadga med följande lydelse: ”Arbetsmarknadsansvarig
är ordförande samt sammankallande för arbetsmarknadsutskottet och leder utskottets
arbete. Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för föreningens kontakt med
arbetsmarknaden och arbetslivet.”.
6.7 får därför följande lydelse:
Arbetsmarknadsansvarig är ordförande samt sammankallande för
arbetsmarknadsutskottet och leder utskottets arbete. Arbetsmarknadsutskottet ansvarar
för föreningens kontakt med arbetsmarknaden och arbetslivet.

Att

i nuvarande 6.7 och enligt förslaget framtida 6.9 i föreningens stadga lägga till
”Arbetsordning för kommunikationsutskottet”.
6.9 får därför följande lydelse:
Om utskottens arbete föreskrivs vidare i Arbetsordning för administrativa utskottet,
Arbetsordning för sociala utskottet, Arbetsordning för Studierådet, Arbetsordning för
kommunikationsutskottet samt Arbetsordning för arbetsmarknadsutskottet.

Att

i 9.2 i föreningens stadga ändra ansvarig utgivare till kommunikationsansvarig.
9.2 får därför följande lydelse:
Ansvarig utgivare för Press Judicata är föreningens kommunikationsansvarig.
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