NGMF förslag på ändringar av stadgar
1.

Ändring för val av ny styrelsemedlem
a.

2.

Nytt krav på ny styrelsemedlem

Ändring av datum för årsmötet från 2022

1. Styrelsemedlemmar
Förslag på krav vid val av ny styrelsemedlem
”Ny styrelsemedlem kan väljas om personen är aktivt betalande medlem i vår förening och är aktiv
med uppdrag enligt paragraf §1 i RFS stadgar”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(§ 1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS
Förbundets namn är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
Förbundet är en ideell sammanslutning av föreningar som organiserar frivilliga samhällsarbetare.
Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare,
partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskilt förordnad
vårdnadshavare, god man och förvaltare, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare samt besökare på
häkten och anstalter.)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Befintlig skrivelse…
§7. Styrelse
Föreningen ska ha en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter med två
ersättare.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
Styrelsen är beslutsför när minst fyra styrelsemedlemmar inklusive ersättare är närvarande.
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut fattade av
riksförbundets och föreningens årsmöten.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, dvs verksamhet och ekonomi.
Ny skrivelse…
§7. Styrelse
Föreningen ska ha en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter med två
ersättare.
-Styrelsemedlem får väljas om personen är aktivt medlem i vår förening och är aktiv med något uppdrag
-enligt paragraf §1 i RFS stadgar.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
Styrelsen är beslutsför när minst fyra styrelsemedlemmar inklusive ersättare är närvarande.
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut fattade av
riksförbundets och föreningens årsmöten.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, dvs verksamhet och ekonomi.

Ändring av årsmötesdatum
Befintlig skrivelse…
§4. Årsmöte
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
Ny skrivelse…
§4. Årsmöte
Årsmöte ska hållas före maj månads utgång.

