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Proposition angående ändring av Stadgarna  
Bakgrund 

Varje lärosäte har i sina sektionsstadgar instruktioner för att välja in två representanter till BTS 

Styrelsen. Då alla medlemssektioner har olika stadgar och olika system för hur sektionsmöten 

hålls, när dessa sker och på vilket möte representanter till BTS styrelse väljs in skapar det 

problem. En del möten ska enligt Sektionsstadgar hållas i december, medan BTS Höstmöte enligt 

Stadgarna ska hållas senast den 30 november. Enligt BTS Stadgar skall alla styrelseledamöter 

väljas in till specifika poster under höstmötet, vilket inte kan ske om ett val på Sektionen inte 

gjorts och Styrelsen blir då inte valda enligt BTS Stadgar. Under tidigare år har alla eller flertalet 

poster vakantsatts på BTS Höstmöte.  

Detta har resulterat i problem med banken vad gäller firmatecknare då Styrelsen inte väljs in 

Stadgeenligt. Styrelsen har dessutom flera år inte blivit officiellt valda förrän på Vårmötet, vilket 

gör att en stor del av verksamhetsåret försvinner. 

 

Med ovan nämnda anledningar menar Styrelsen 2020 att Stadgarna för BTS bör ändras vad 

gäller när den nya Styrelsen väljs in genom att lägga till ett föreningsmöte kallat Vintermötet 

som behandlar följande punkter. Se bilaga stadgeändring för detaljer.  

Punkter att förändra:  

Det åligger föreningen att på höstmötet: 

• Välja Styrelseordförande, kassör samt projektledare  

• Fastställa Styrelsens storlek  

• Välja ledamöter till Styrelsen 

 

Förslaget att lägga till ett Vintermöte kan såklart ses som mer jobb för kommande Styrelser, men 

vinsten med att lägga till ett möte där Styrelsen kan väljas in enligt Stadgarna är större och 

tanken som Styrelsen 2020 har är att den nya Styrelsen som ska väljas in får hjälp av den 

avgående Styrelsen att hålla i mötet och att valen kan ske korrekt för att underlätta för 

firmatecknarna, både avgående och tillträdande. Dagens system resulterar i att avgående Kassör 

sitter kvar som firmatecknare med ensam tillgång till banken betydligt längre än tänkt, vilket 

skapar mer jobb för både den avgående och den tillträdande Kassören. 

Från erfarenheter tidigare år har det uppstått en del problem vid valen av firmatecknarna då 

deras personnummer måste finnas med i protokollet från mötet de valdes på för att kunna ta 

över som firmatecknare. Därför tycker Styrelsen 2020 att det är bra om även det anges i 

stadgarna att det ska ske, så att det inte missas och skapar problem och ett nytt möte kan behöva 

hållas. 
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Yrkande  

Med ovanstående bakgrund yrkar styrelsen  

att Uppdatera Stadgarna enligt bilaga 1  
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Johanna Vångell, Ordförande 2020 

Göteborg, 2020-10-02 
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