NMC årsmöte 2019

Förslag till ändringar i NMC:s stadgar

§5
Ursprunglig text:
§ 5 Föreningens styrelse
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst fjorton och lägst sex ledamöter valda för en
tid av ett eller två år, med växelvis avgång.
Styrelseledamöter samt styrelsens ordförande utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie
föreningsstämma. Endast personer som är verksamma inom en medlemsorganisation kan väljas in i
styrelsen. Ledamot får sitta i styrelsen i tre mandatperioder, det vill säga högst 6 år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande(n). Styrelsen utser även föreningens generalsekreterare som
har i uppgift att sköta föreningens sekretariat och kansli. Denna person fungerar också som
styrelsens sekreterare men är inte en ledamot i styrelsen.
Förslag till ändring som möjliggör för en person redan sitter i styrelsen och som väljs till
styrelseordförande att sitta längre än de 6 år som gällande stadgarna anger (gulmarkerad text):
§ 5 Föreningens styrelse
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst fjorton och lägst sex ledamöter valda för en
tid av ett eller två år, med växelvis avgång.
Styrelseledamöter samt styrelsens ordförande utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie
föreningsstämma. Endast personer som är verksamma inom en medlemsorganisation kan väljas in i
styrelsen. Ledamot får sitta i styrelsen i tre mandatperioder, det vill säga högst 6 år. Ledamot som
utses till styrelsens ordförande kan, för att åstadkomma kontinuitet i styrelsens arbete, utöver dessa
6 år arbeta i styrelsen i ytterligare 1 + 1 år, där de sista 2 åren rör rollen som ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande(n). Styrelsen utser även föreningens generalsekreterare som
har i uppgift att sköta föreningens sekretariat och kansli. Denna person fungerar också som
styrelsens sekreterare men är inte en ledamot i styrelsen.
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§7
Ursprunglig text:
§ 7 Valnämnd
Föreningen skall ha en valnämnd bestående av tre till fyra ledamöter som utses vid ordinarie
föreningsstämma.
Valnämndens uppgift skall vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag
till val av styrelseledamöter.
Valnämnden ska även framlägga förslag på verksamhetsrevisor och revisor att väljas för en tid av ett
år. Verksamhetsrevisor får väljas fyra på varandra följande mandatperioder. Revisorn ska vara
auktoriserad revisor.
Förslag från medlemmarna till valnämnden ska inkomma senas vid utgången av januari månad.

Förslag till ändring som klargör att verksamhetsrevisorn inte närvarar vid styrelsens möten
(gulmarkerad text):
§ 7 Valnämnd
Föreningen skall ha en valnämnd bestående av tre till fyra ledamöter som utses vid ordinarie
föreningsstämma.
Valnämndens uppgift skall vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag
till val av styrelseledamöter.
Valnämnden ska även framlägga förslag på verksamhetsrevisor och revisor att väljas för en tid av ett
år. Verksamhetsrevisor får väljas fyra på varandra följande mandatperioder. Verksamhetsrevisorn ska
vara oberoende och inte delta i styrelsens arbete. Revisorn ska vara auktoriserad revisor.
Förslag från medlemmarna till valnämnden ska inkomma senas vid utgången av januari månad.
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