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Styrelsen -  
Förslag till stadgeförändringar vid årsmöte 2022 
 
Bakgrund 
Föreningen växer sakteliga i antal medlemmar och uppgick, våren 2020, innan 
Coronapandemin, till dryga 225 medlemmar.  Föreningens aktiviteter är 
populära och vi har för närvarande nära nog fullt på våra program och 
utbildningar Nationella skolchefsprogrammet (NSP). Föreningens vårkonferens 
har också haft gott intresse och deltagande.   
Föreningen går också in i ett nytt samverkansfält med Jönköpings University 
(JU) genom skolchefsinstitutet. Under 2020 kommer också ett antal viktiga 
utredningar att presenteras. Utredningar som på olika sätt kommer att kräva 
konsekvensanalyser utifrån ett skolchefsperspektiv. Föreningens antal 
styrelsemedlemmar har under de senaste åren varit oförändrat. Motsvarade 
organisationer, tex socialchefer, har en betydligt större styrelse. 
 
Förslag  
För att bättre kunna möta framtida utvecklingsbehov för  
föreningens medlemmar och möjlighet till bättre arbetsfördelning i styrelsen 
föreslås följande:  
 
1. En stadgeförändring för antalet styrelsemedlemmar.  
Styrelsen föreslår att antalet ledamöter utökas ytterligare. Styrelsen föreslår att 
styrelsen ska bestå av 8-10 ledamöter samt en två ersättare. Ordförande, kassör 
och sekreterare utses av årsmötet för en period om ett år. Genom en utökning 
av antalet ledamöter menar styrelsen att antal ersättare kan minskas till minst 1 
mot tidigare minst 2.Se § 7, se nedan  
 
2. Vidare föreslås ändringar avseende tidpunkter för årsmöte.  
Vid olika år föreligger konkurrens om medlemmars deltagande/närvaro 
beroende på andra konferenser som kolliderar tidsmässigt, föreslås datum att 
årsmötet kan flyttas fram. En rimlig utgångspunkt är att årsmötet skall hållas 
innan första halvårets utgång, dvs 30/6 varje år. Vidare föreslås att styrelsen får 
mandat att förlänga ett verksamhetsår. Förslaget skall ses i ljuset av Pandemin 
under 2020. Förslaget är att styrelsen kan förlänga och därmed flytta fram 
årsmötet ett år. Ett sådant förslag skall dock föregås av information och 
inhämtande av synpunkter från medlemmarna i föreningen. Se § 10, se nedan 
 
Stadgar: fastställda på årsmötet 2017 
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§ 7 Styrelsen 
Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande. 
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.  
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.  
Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, 
värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte.  
Styrelsen består av 7-9 ledamöter samt minst två ersättare.  
Styrelsen består av 8-10 ledamöter samt minst en ersättare.  
Ordförande, kassör och sekreterare utses av årsmötet. Ledamöter och ersättare väljs för en 
period av två år.  
Ordförande, kassör och sekreterare utses av årsmötet för en period på ett år. 
Ledamöter och ersättare väljs för en period av två år. Avgår ledamot under mandattiden 
inträder ersättare i dennes ställe i den turordning de är valda. Avgår ordförande, kassör eller 
sekreterare under verksamhetsåret, beslutar styrelsen om tillfälliga ersättare ur sittande 
styrelse. 
 
§ 10 Årsmöte  
Ordinarie årsmöte hålls senast maj månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För 
att vara behörigt utlyst skall föreningens medlemmar skriftligen meddelas senast 2 månader 
i förväg.  
Ordinarie årsmöte hålls senast i juni månads utgång varje år. Vid särskilda 
omständigheter kan styrelsen skjuta fram årsmötet och därmed förlänga 
räkenskapsåret, efter att föreningens medlemmar informerats och eventuella 
synpunkter inhämtats.  
Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst skall föreningens medlemmar 
skriftligen meddelas senast 2 månader i förväg.  
Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte.  
1. Mötets öppnande  
2. Mötets behöriga utlysande  
3. Val av mötets ordförande  
4. Val av mötets sekreterare  
5. Val av två personer att justera mötets protokoll  
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år  
7. Ekonomisk berättelse för föregående år  
8. Revisorns berättelse för föregående år  
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse  
10. Val av styrelse  
11. Val av revisorer med personlig ersättare.  
12. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.  
13. Årets verksamhetsplan  
14. Förslag till medlemsavgift för kommande verksamhetsår.  
15. Årets budget  
16. Övriga frågor  
17. Mötets avslutande. 
 


