Annual meeting 2018 - Proposition
Statutes were rewritten at the annual meeting of 2017 and has been operational since. The
board of ESN Linköping 17/18 have revised the statutes and propose the following changes:

Continuity with numbering
4.3.2
Currently:
Extra föreningsstämma kan begäras utöver ordinarie årsmöte. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske
efter att:
1. ESN Linköpings styrelse så begär.
2. ESN Linköpings revisor så begär med motivering till styrelsen.
3. Minst trettio av ESN Linköpings medlemmar lämnar in en begäran med motivering till
styrelsen.
Extra föreningsstämma ska hållas inom fem (5) veckor från det att begäran inkom till styrelsen. Kallelsen
ska behandlas på samma sätt som under ordinarie årsmöte.

Change to:
Extra föreningsstämma kan begäras utöver ordinarie årsmöte. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske
efter att:
1. ESN Linköpings styrelse så begär.
2. ESN Linköpings revisor så begär med motivering till styrelsen.
3. Minst trettio (30) av ESN Linköpings medlemmar lämnar in en begäran med motivering till
styrelsen.
Extra föreningsstämma ska hållas inom fem (5) veckor från det att begäran inkom till styrelsen. Kallelsen
ska behandlas på samma sätt som under ordinarie årsmöte.

4.9
Currently:
Vid föreningsstämma skall protokoll föras, som inom två (2) veckor skall justeras och färdigställas av två
(2) vid mötet utsedda personer. Protokollet skall därefter göras tillgängligt för föreningens medlemmar
samt arkiveras i pappersform i föreningens arkiv i minst 7 år i enlighet med bokföringslagen, och digitalt
i minst 10 år. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen skall läggas
till protokollet.
Röstprotokoll skall föras vid allt utom personval.

Change to:
Vid föreningsstämma skall protokoll föras, som inom två (2) veckor skall justeras och färdigställas av två
(2) vid mötet utsedda personer. Protokollet skall därefter göras tillgängligt för föreningens medlemmar
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samt arkiveras i pappersform i föreningens arkiv i minst sju (7) år i enlighet med bokföringslagen, och
digitalt i minst tio (10) år. Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar som inlämnas skriftligen
skall läggas till protokollet.
Röstprotokoll skall föras vid allt utom personval.

7.6
Currently:
ESN Linköpings styrelse består av minst 3 och max 15 ledamöter. Av dessa ledamöter skall ordförande,
vice ordförande, kassör, sekreterare samt lokal representant utses. Samma person kan inneha flera
ansvarsposter, dock kan ej posterna för ordförande och kassör kombineras. Funktionsbeskrivningar för
alla styrelseposter finns bland riktlinjerna. En person kan endast vara en del av ESN Linköpings styrelse i
tre (3) mandatperioder, varav endast två (2) av dessa på samma styrelsepost.

Change to:
ESN Linköpings styrelse består av minst tre (3) och max femton (15) ledamöter. Av dessa ledamöter skall
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt lokal representant utses. Samma person kan
inneha flera ansvarsposter, dock kan ej posterna för ordförande och kassör kombineras.
Funktionsbeskrivningar för alla styrelseposter finns bland riktlinjerna. En person kan endast vara en del
av ESN Linköpings styrelse i tre (3) mandatperioder, varav endast två (2) av dessa på samma
styrelsepost.

7.8
Currently:
En styrelseledamot som av godkänd anledning av styrelseordförande inte kan närvara på ett
styrelsemöte har rätten att delegera sin röst till på mötet valfri närvarande ledamot om följande punkter
uppfylls:
● Styrelsen har fått information om det som ska röstas igenom senast 24 timmar innan mötets
början.

● Rösten delegeras till en ledamot som inte redan har fått en röst delegerad till sig till det aktuella
mötet.
● Styrelsen meddelas om vem som får den delegerade rösten senast 2 timmar innan mötets
början. Styrelsen meddelas genom att den som delegerar sin röst skickar ett mail till
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board@esnlinkoping.org med information om till vilken ledamot rösten delegeras.
Den delegerade rösten ska då behandlas med samma vikt som övriga röster.

Change to:
En styrelseledamot som av godkänd anledning av styrelseordförande inte kan närvara på ett
styrelsemöte har rätten att delegera sin röst till på mötet valfri närvarande ledamot om följande punkter
uppfylls:
● Styrelsen har fått information om det som ska röstas igenom senast tjugofyra (24) timmar innan
mötets början.
● Rösten delegeras till en ledamot som inte redan har fått en röst delegerad till sig till det aktuella
mötet.
● Styrelsen meddelas om vem som får den delegerade rösten senast två (2) timmar innan mötets
början. Styrelsen meddelas genom att den som delegerar sin röst skickar ett mail till
board@esnlinkoping.org med information om till vilken ledamot rösten delegeras.
Den delegerade rösten ska då behandlas med samma vikt som övriga röster.

7.11
Currently:
En styrelsemedlem kan uteslutas då denne vid tre på varandra följande styrelsemöten underlåtit att
meddela giltigt förhinder. Vad som menas med giltigt förhinder anges i riktlinjerna. Beslut om
uteslutning av styrelsemedlem tas på ordinarie styrelsemöte.
En medlem av ESN Linköping kan väcka misstroendevotum mot styrelsen eller enskild styrelseledamot
om den bryter mot ESN Linköpings stadgar, riktlinjer, beslut tagna av styrelsen eller på andra sätt
uppträder olämpligt. Misstroendevotum ska lämnas till styrelsens ordförande senast sju (7) dagar innan
föreningsstämman ska äga rum, alternativt vara orsak för extra föreningsstämma enligt § 4.3.2 Extra
föreningsstämma.

Change to:
En styrelsemedlem kan uteslutas då denne vid tre (3) på varandra följande styrelsemöten underlåtit att
meddela giltigt förhinder. Vad som menas med giltigt förhinder anges i riktlinjerna. Beslut om
uteslutning av styrelsemedlem tas på ordinarie styrelsemöte.
En medlem av ESN Linköping kan väcka misstroendevotum mot styrelsen eller enskild styrelseledamot
om den bryter mot ESN Linköpings stadgar, riktlinjer, beslut tagna av styrelsen eller på andra sätt
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uppträder olämpligt. Misstroendevotum ska lämnas till styrelsens ordförande senast sju (7) dagar innan
föreningsstämman ska äga rum, alternativt vara orsak för extra föreningsstämma enligt § 4.3.2 Extra
föreningsstämma.

8.1
Currently:
ESN Linköpings styrelse har närvaroplikt vid styrelsemöten om ej giltiga förhinder föreligger. Se riktlinjer
för giltiga förhinder. Förhinder skall meddelas ordföranden eller vice ordförande senast 2 timmar innan
mötet inleds. Styrelsen är beslutsför då:
● mötet är behörigt utlyst enligt § 8.4 Kallelse till styrelsemöte, och
● ordförande eller vice ordförande samt absolut majoritet av styrelsen är närvarande.
Beslut vid styrelsemöte kräver absolut majoritet.

Change to:
ESN Linköpings styrelse har närvaroplikt vid styrelsemöten om ej giltiga förhinder föreligger. Se riktlinjer
för giltiga förhinder. Förhinder skall meddelas ordföranden eller vice ordförande senast två (2) timmar
innan mötet inleds. Styrelsen är beslutsför då:
● mötet är behörigt utlyst enligt § 8.4 Kallelse till styrelsemöte, och
● ordförande eller vice ordförande samt absolut majoritet av styrelsen är närvarande.
Beslut vid styrelsemöte kräver absolut majoritet.

8.3
Currently:
Protokoll från styrelsemöte skall justeras och arkiveras i det digitala arkivet i 10 år. Vid behov skall
protokoll tillhandahållas samtliga styrelsemedlemmar via e-post senast en vecka efter mötet. Protokoll
räknas som godkänt efter det är justerat och påskrivet av justerare.

Change to:
Protokoll från styrelsemöte skall justeras och arkiveras i det digitala arkivet i tio (10) år. Vid behov skall
protokoll tillhandahållas samtliga styrelsemedlemmar via e-post senast en vecka efter mötet. Protokoll
räknas som godkänt efter det är justerat och påskrivet av justerare.

8.4
Currently:
Kallelse skall gå ut till medlemmarna senast 2 dagar innan mötet via e-post. Kallelsen skall innehålla
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information om datum, tid samt föredragningslista.

Change to:
Kallelse skall gå ut till medlemmarna senast två (2) dagar innan mötet via e-post. Kallelsen skall innehålla
information om datum, tid samt föredragningslista.

9.
Currently:
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari – 31 december och verksamhetsåret löper mellan två på
varandra följande årsmöten.

Change to:
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari – 31 december och verksamhetsåret löper mellan två (2)
på varandra följande årsmöten.

10.
Currently:
ESN Linköping skall följa gällande lagar och redovisningsnormer. Revision och granskning av ESN
Linköpings ekonomiska förvaltning och verksamhet ska utföras av en revisor. Denna väljs av
medlemmarna vid årsmöte eller föreningsstämma med trefjärdedels (3/4) kvalificerad majoritet.
Revisorn har mandatperiod mellan två på varandra följande årsmöten. Val eller fyllnadsval kan i
undantagsfall ske på ordinarie styrelsemöte. Revisorn skall inte inneha andra uppdrag inom ESN
Linköping. Det åligger revisorn att inför årsmötet avsluta sin granskning av föregående räkenskapsår och
över den företagna revisionen avgiva berättelse.

Change to:
ESN Linköping skall följa gällande lagar och redovisningsnormer. Revision och granskning av ESN
Linköpings ekonomiska förvaltning och verksamhet ska utföras av en revisor. Denna väljs av
medlemmarna vid årsmöte eller föreningsstämma med trefjärdedels (3/4) kvalificerad majoritet.
Revisorn har mandatperiod mellan två (2) på varandra följande årsmöten. Val eller fyllnadsval kan i
undantagsfall ske på ordinarie styrelsemöte. Revisorn skall inte inneha andra uppdrag inom ESN
Linköping. Det åligger revisorn att inför årsmötet avsluta sin granskning av föregående räkenskapsår och
över den företagna revisionen avgiva berättelse.
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Add chapter 5.3
5.3 Delgivande av information
Information och åsikter om en sökande till en befattning bör endast delas med någon utanför den
sittande valberedningen på eller i handlingar för ett styrelsemöte eller om särskilda skäl föreligger.

Replace chapter 5.1
Currently:
Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer som är medlemmar i ESN Linköping. För att ge
insikt i sakfrågor bör sittande styrelsen vara representerad. Valberedningens ordförande bör vara
styrelsens HR ansvarig i ESN Linköping, om denna post existerar. Annars skall posten tillsättas av ESN
Linköpings styrelse under höstterminen och sitter till kommande årsmöte. Det är valberedningens
ordförandes uppgift att tillsätta resterande medlemmar av valberedningen. Valberedningen är
beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande samt ytterligare två (2) ledamöter är närvarande.

Change to:
Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer som är medlemmar i ESN Linköping. För att ge
insikt i sakfrågor bör sittande styrelsen vara representerad. Valberedningens ordförande bör vara
styrelsens HR ansvarig i ESN Linköping, om denna post existerar. Annars skall posten tillsättas av ESN
Linköpings styrelse under höstterminen och sitter till kommande årsmöte. Det är valberedningens
ordförandes uppgift att tillsätta resterande medlemmar av valberedningen. Valberedningen är beslutsmässig då enkel majoritet i
valberedningen uppfylls. Vid händelse av lika röstetal äger valberedningens ordförande utslagsröst.

The Board of 17/18 through
Markus H.Mediaa, President

ESN Linköping
Kårallen – Linköpings Universitet – 581 83 Linköping - SWEDEN

