Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna
. . = föreslagen ändring (tillägg/strykning)

§ 4 Medlemskap
Nuvarande lydelse:
Medlemskap i Jönköpings läns folkrörelsearkiv är öppet för inom Jönköpings län verksamma
organisationer av folkrörelsekaraktär. Region Jönköpings län samt länets kommuner äger även rätt
att vara medlemmar i arkivet.
Föreslagen lydelse:
Medlemskap i Jönköpings läns folkrörelsearkiv är öppet för inom Jönköpings län verksamma
organisationer och föreningar av folkrörelsekaraktär. Region Jönköpings län samt länets kommuner
äger även rätt att vara medlemmar i arkivet.

§ 5 Medlemsavgift
Nuvarande lydelse:
Anslutna föreningar och andra medlemmar erlägger den avgift årsmötet beslutar.
Föreslagen lydelse:
Anslutna organisationer, föreningar och andra medlemmar erlägger den avgift årsmötet beslutar.

§ 8 Valberedning
Nuvarande lydelse:
Representantskapet väljer vid sitt årsmöte en valberedning. Den utgörs av tre personer, varav en
utses till sammankallande. Därjämte väljs två ersättare.
Föreslagen lydelse:
Representantskapet väljer vid sitt årsmöte en valberedning. Den utgörs av tre personer, varav en
utses till sammankallande.
(Utgår: ”Därjämte väljs två ersättare”.)

§ 9 Styrelsen
Nuvarande lydelse:
JFA:s styrelse består av högst sju och minst fem ledamöter och fem ersättare. Årsmötet utser sex
ledamöter och fyra ersättare. En ledamot och en ersättare utses av Region Jönköpings län. Övriga
ersättare inkallas i den ordning de är valda. Ordföranden väljs för en period av två år av årsmötet, i
övrigt fördelar styrelsen inom sig övriga funktioner.
Styrelseledamöternas mandattid är två år. Mandattiden är så fördelad, att tre ledamöter och två
ersättare väljs vid varje årsmöte. För representanter utsedda av Region Jönköpings län gäller
mandattiden för Region Jönköpings läns valperiod.
För att styrelsebeslut skall vara giltigt krävs att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense. Styrelsen får ej besluta i ärenden såvida inte minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val då lotten avgör.
Föreslagen lydelse:
JFA:s styrelse ska bestå av nio ledamöter. Årsmötet utser åtta ledamöter, varav en väljs till
ordförande. En ledamot, med rätt till personlig ersättare, utses av Region Jönköpings län.
Ordföranden väljs för en period av två år av årsmötet, i övrigt fördelar styrelsen inom sig övriga
funktioner. Styrelseledamöternas mandattid är två år. Mandattiden är så fördelad, att fyra ledamöter
väljs vid varje årsmöte. För representanter utsedda av Region Jönköpings län gäller mandattiden för
Region Jönköpings läns valperiod.
För att styrelsebeslut skall vara giltigt krävs att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense. Styrelsen får ej besluta i ärenden såvida inte minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val då lotten avgör.

§ 11 Räkenskaper och revision
Nuvarande lydelse:
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda
senast den 1 mars.
Föreslagen lydelse:
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda
senast den 15 mars.

Dessutom föreslås:
att § 13 utgår, eftersom det redan finns en paragraf som gäller avgifter (§ 5). Dock är formuleringen i
§ 13 mer omfattande och flyttas därför i sin helhet till § 5, vars tidigare text utgår. Därmed förskjuts
också § 14, 15 och 16 och blir således istället § 13, 14 respektive 15.

Jönköping den 12 mars 2018

Styrelsen för Jönköpings läns folkrörelsearkiv

