Förslag till ändringar i föreningens stadgar
[Motivering till respektive ändring ges efter varje förslag inom hakparentes]
(Nuvarande stadgar kan ses på hemsidan under ”Om VARF & Stadgar”)
Ändringsförslag 1
”§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter jämte två
(2) ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och
de övriga funktionärer som föreningens verksamhet kräver. Vid förfall av
ordinarie ledamot inträder ersättare. Avgår ledamot före mandattidens utgång,
inträder ersättare i dennes ställe och för tiden fram till nästa årsmöte.
Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande väljes för ett år. Övriga
styrelsemedlemmar och ersättare väljes för en tid av två (2) år, med
förutsättningen att halva styrelsen väljes udda år och halva styrelsen jämna år.
Ordförande och kassör bör ej bytas ut samma år.”
[Ändringen jämfört med nuvarande stadgar är att ordf väljs varje år vilket är
normalt i de flesta föreningar. Bakgrunden är att medlemmarna skall snabbare
kunna byta ut en icke önskad ordf]

Ändringsförslag 2
”Bilaga 2
Anvisningar för styrelsens arbete
Styrelsens uppgifter
Styrelsen håller efter årsmötet ett konstituerande möte och utser inom sig sekreterare och
kassör samt de övriga funktionärer som verksamheten kräver.

Beskrivning av funktioner:
Ordförande: Ledning och samordning av föreningens verksamhet, kontakt med myndigheter,
administration av föreningsarkiv.

Sekreterare: Protokollföring etc
Kassör: Handläggning av föreningens ekonomiska transaktioner, redovisning,
sammanställning av bokslut och budget till styrelsen, administration av medlems- och
inventarieförteckning.

Dagordning för styrelsemöte:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Föregående protokoll
§ 4 Skyddsfrågor
§ 5 Lägesrapport från observatorierna
§ 6 Lägesrapport från övrig verksamhet
§ 7 Ekonomirapport
§ 8 Inköpsfrågor
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötets avslutande ”
[I gällande Bil 2 skall styrelsen utse ansvariga för en massa olika arbetsuppgifter varav vissa
är redan inaktuella. Dessutom kan nya områden tillkomma. I förslaget har styrelsen frihet att
utse ansvariga där behov finns utöver sekr och kassör. Med ovanstående ändring kommer
också Bil 2 i samklang med § 6. I styrelsens dagordning har skyddsfrågor lagts in som stående
punkt.]

