3§ Stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar skall föreläggas Föreningsstyrelsen för behandling.
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två, på varann följande,
Medlemsmöten , varav åtminstone ett möte skall vara ordinarie Föreningsstämma.
Dessa 2 möten skall hållas med minst 6 månaders mellanrum.

13§ Extra Föreningsstämma
Föreningsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Föreningsstämma.
Föreningsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Föreningsstämma när en revisor eller minst 1/3 av
medlemmarna inom Föreningen begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När Föreningsstyrelsen mottagit en begäran om extra Föreningsstämma skall den inom fjorton (14)
dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Förslag till föredragningslista
för extra Föreningsstämma skall tillställas föreningens medlemmar senast sju (7) dagar före stämman.
Underlåter Föreningsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får föreningens revisor kalla till extra
Föreningsstämma.
Vid extra Föreningsstämma får endast behandlas de ärenden för vilka det är kallat.

Förslag till ändring och tillägg i rött
17§ Valberedningens åligganden
Valberedningen skall senast åtta (8) veckor före Föreningsstämma tillfråga dem vilkas mandattid går ut
vid Föreningsstämman, om de är villiga att kandidera för en ny period.
Senast sex (6) veckor före Föreningsstämman skall Valberedningen meddela röstberättigade medlemmar
vilka som står i tur att avgå och namnen på den som har avböjt återval.
Senast en (1) vecka före Föreningsstämma skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade
medlemmar sitt förslag beträffande varje val enligt 11§, 12-17 punkterna, samt meddela namnen på de
kandidater i övrigt som föreslagits Ändras till: som nominerats och till vilka poster de har nominerats
till valberedningen. Dessa förslag kan också publiceras på föreningens hemsida, i stället för utskick.
Tillägg: De nominerade ställs mot valberedningens förslag där årsmötet röstar så att medlemmarnas
röster avgör valet.
Tillägg: När valberedningen har lagt sitt förslag öppnas ett forum på hemsidan där varje kandidat som är
nominerad för ordförande posten får möjlighet att presentera sig och sin vision för ApHC-se samt svara
på frågor från medlemmarna.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter Föreningsstämman skall protokollet överlämnas
till Föreningsstyrelsen.

18§ Förslagsrätt till Valberedningen samt nominering vid Föreningsstämma.
Röstberättigad medlem får senast två (2) veckor före Föreningsstämman till valberedningen meddela sitt
förslag beträffande val som skall förekomma enligt 11§, 12-17 punkterna. Tillägg: Dessa förslag ställs
sedan mot valberedningens förslag på årsmötet.
Kandidater som inte nominerats i rätt tid är inte valbara. Nominering vid Föreningsstämma kan endast
ske om föreslagna till visst uppdrag understiger det antal som skall väljas.

10§ Sammansättning och beslutsmässighet
Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Varje medlem har en röst.
För att medlem ska äga rösträtt vid årsmötet ska årsavgiften vara erlagd senast två veckor före årsmötet.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning,
deltar i Föreningsstämmans beslut. Röstberättigad medlem måste ha fyllt 16 år.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Ändras till: Röstning får ske via post och måste då vara styrelsen
tillhanda senast två dagar före årsmötet. Poströster bör skickas som Rek då det ger möjlighet att spåra
brevet samt datum då brevet levererades. Dessa poströster får inte öppnas före årsmötet och måste
öppnas i medlemmarnas åsyn under mötets gång.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som, efter vederbörlig kallelse, infunnit
sig.

