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PROPOSITION 2
Avser

Stadgeändring av antal ledamöter i styrelsen

Bakgrund

I enlighet med Svenska Kennelklubbens (SKK) typstadgar gällande från och
med 2016-01-01 för rasklubb inom SKK är det inte längre nödvändigt med ett
fast antal ledamöter eller suppleanter i styrelsen. En anpassning till nya
typstadgarna kan beslutas vid 75% majoritet vid ett (1) årsmöte.
Styrelsen menar att en viss flexibilitet i antalet ledamöter kan anses gynna
styrelsens sammansättning efter verksamhetens behov och karaktär. En
stadgeändring enligt nya typstadgarna gällande från och med 2016-01-01
kommer även att underlätta för valberedningen att finna förslag till ledamöter
till en stadgeenlig styrelse i tider när många tyvärr tackar nej till
styrelseuppdrag eller styrelsen behöver utökas med flera ledamöter på grund
något särskilt evenemang för året.
Styrelsen föreslår därför årsmötet 2017 att besluta om en ändring i
WestieAlliansens stadgar av del av §8 Mom 1 Styrelsens organisation.
Nuvarande lydelse:
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 3 övriga ordinarie ledamöter
samt 1 suppleant. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år,
övriga ledamöter för två år samt suppleanten för ett år. Suppleant tjänstgör i
den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt
beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast
väljas den som är medlem i klubben. Styrelsen utser inom sig vice ordförande
samt inom eller utom sig sekreterare och kassör”

Förslag

Styrelsen föreslår att nuvarande lydelse ersätts med:
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter
samt minst en och högst fyra suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer ordförande
för ett/två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller om
röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i
klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. Styrelsen utser inom
sig, i tillämplig form av antalet ledamöter, vice ordförande samt inom eller
utom sig sekreterare och kassör.
Övrig text i §8 kvarstår oförändrad.
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