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Förslag till stadgeändringar   
Sedan stadgarna förändrades senast har vissa förändringar i omvärlden och i 
Visions struktur gjort att det finns ett behov av att göra mindre förändringar i 
stadgarna.  

Föreslagna förändringar är:  

 Ordet ”landsting” ändras till ”region” i hela dokumentet  
 § 1.1 ordet ”högst” beslutande organ till ”högsta” beslutande organ 
 § 3 mom. 6 ”Förbundsmötet ska besluta om följande” ändras till 
”Förbundsmötet beslutar om följande” 

 § 3 mom. 6 ,”Fyllnadsval av suppleant för revisor” ändras till ”Fyllnadsval av 
1:e och 2:e suppleant för revisor” 

 § 3 mom. 7 följande parentes tas bort ”(förbundsstyrelse och valutskott väljs 
inte samtidigt; varannan gång väljs styrelse och varannan gång väljs valutskott, 
vilket innebär en överlappning med två år.)”  

 § 4 mom. 5 ”Årsmötet ska besluta om följande” ändras till ”Årsmötet beslutar 
om följande” 

 § 5 mom. 3 meningen ”Förbundsstyrelsen fastställer delegationsordningen.” 
läggs till  

 § 6 Ändra ordet ”region” till ”område”  
 § 6.1 formuleringen ”val av styrelse genom elektronisk röstning eller via 
poströstning.” ändras till ”digitala val”  

 § 6.1 ordet ”ska” byts ut till ”rekommenderas” i meningen ”Avdelningarna 
rekommenderas då följa förbundsstyrelsens anvisningar.” 

 § 6.2 Likalydande ändringar motsvarande ovan nämnda i § 6.1 
 § 8, formuleringen ”två revisorer och två suppleanter.” ändras till ”två 
revisorer och 1:e och 2:e suppleant”  
 

 Konsekvensändringar i normalstadgar för avdelningar och klubbar, när det 
gäller språkbruk kring digitala val vid möten, införs i motsvarande paragrafer. 
Det gäller för § 2 Avdelningsmöten mom. 5, § 3 Sektionsmöten/sektionsklubb-
möten mom. 4 samt i § 2 Klubbmöten mom. 5) 
 

 Ändring i normalstadgar för avdelningar och klubbar i följande paragrafer: 
§ 3 Avdelningsstyrelsen respektive § 3 Klubbstyrelsen. Ordet ”dagar” ändras 
till ”kalenderdagar” och ordet ”sända” ändras till ”rapportera”. Formuleringen 
blir således i båda fallen: ”Det ska göras inom femton kalenderdagar efter 
årsmötet. Styrelsen ska också rapportera in uppgifter om de styrelseledamöter 
och revisorer som valts.”  
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