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Proposition 2013/14:1 Stadgeändring 
Från Distriktsstyrelsen i Medelpad 

Till Årsmötet 2014-03-23 
 

Distriktsstyrelsen har en längre tid haft återkommande diskussioner kring distrikt 
Medelpads stadgar och att dessa inte stämmer helt med verksamheten. Det är särskilt 
några punkter som gör arbetet snarare svårare just nu. Valberedaren har haft det besvärligt 
att hitta nya funktionärer till VU, där man idag endast kan sitta i 6 mandatår. Man kan 
tidigast bli invald igen efter två år. Med det låga medlemsantalet som råder just nu i 
Medelpads distrikt, känner distriktsstyrelsen att verksamheten skulle kunna fungera bättre 
om den begränsningen ströks helt ur stadgarna. Det har dessutom på senare år fungerat 
bra i VU och verksamheten har haft en uppgång vilket bara kan bli bättre om vi slipper 
tvinga in någon på posterna i VU pga. stadgarna. Även punkten om vilken dokumentation 
som ska lämnas in till Distriktet vid årsmöte, känns inaktuell och bör ändras. 
Verksamhetsberättelsen är idag en mer frivillig dokumentation från föreningarna till 
distriktet, medan riks har slutat helt att samla in sådan dokumentation. För Distriktet är 
däremot funktionärsförteckning med email och telefonnummer en viktig och hjälpande 
dokumentation. Hur verksamheten ska bedrivas beskrivs idag ojämlikt anser styrelsen och 
önskar där en rättning. Det ska vara av natur att föreningar bedriver ungdomsverksamhet 
om sådan finns, men det behöver inte framställas särskilt i stadgarna.  
Distriktsstyrelsen föreslår därför följande ändringar, röd text ska tas bort och grön text ska 
läggas till: 
 

§1. ÄNDAMÅL 
 
Punkt 3 Verksamheten ska bedrivas främst bland ungdom under kamratliga och   
 sunda former så att kontakterna mellan alla åldrar och kulturer främjas, både  
 nationellt och internationellt. 

 
till 
 

§1. ÄNDAMÅL 
 
Punkt 3 Verksamheten ska bedrivas under kamratliga och sunda former så att   
  kontakterna mellan alla åldrar och kulturer främjas, både nationellt och   
  internationellt. 

 
och 
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§5. FÖRENINGAR 
 
Punkt 1 Det åligger Distriktets föreningar att:  

a) till av distriktsstyrelsen fastställt datum insända 
verksamhetsberättelse/funktionärsförteckning och protokollsutdrag från 
föreningens årsmötesbeslut beträffande ombud till distriktets årsstämma 
samt av riks- och/eller distriktsstyrelsen begärda rapporter. 

 
till 
 

§5. FÖRENINGAR 
 
Punkt 1 Det åligger Distriktets föreningar att:  

a) till av distriktsstyrelsen fastställt datum insända funktionärsförteckning och 
protokollsutdrag från föreningens årsmötesbeslut beträffande ombud till 
distriktets årsstämma samt av riks- och/eller distriktsstyrelsen begärda 
rapporter. 

 
och 
 

§7. DISTRIKTSSTYRELSEN 
 
Punkt 2 Distriktets styrelse väljs av distriktsstämman.  
  Distriktsstyrelsen består av: 
   a) Ordförande, sekreterare, kassör och informatör. 
   b) Representant från varje förening. 
 
  Ledamöterna enligt punkt a) bildar Distriktets verkställande utskott (VU) och  
  väljs på två år. Ledamöterna väljs på ett år. Ordförande och kassör väljs   
  jämna år. Sekreterare och informatör väljs udda år. Mandattiden är   
  begränsad till 6 år varefter återval tidigast kan ske efter två år. Distriktets  
  firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör, var för sig. 

 
till 
 

§7. DISTRIKTSSTYRELSEN 
 
 
Punkt 2 Distriktets styrelse väljs av distriktsstämman.  
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