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Stockholm 2022-01-28 

Hej, 

Vid förbundskongressen den 10 april 2021 antogs nya stadgar för våra 
länsföreningar med direkt demokrati (dvs. samtliga föreningar utom Västra 
Götalands länsförening och de lokalföreningar som ingår där). 

Varje länsförening i Mag- och tarmförbundet är som ni vet en egen juridisk person 
och därför måste varje förening vid sina respektive årsmöten aktivt anta de nya 
föreningsstadgarna för att de skall börja gälla.  

Ni gör såhär: 

1) Sittande föreningsstyrelse lägger de nya stadgarna som ett förslag inför 
årsmötet (se § 5.5, punkt 9, nu gällande föreningsstadgar, reviderade 2011). 
Lämpligen skickas stadgarna ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar 
eller läggs upp på föreningens hemsida med hänvisning i kallelseutskicket.  
 

2) På dagordningen till årsmötet: lägg omröstningen om antagande av nya 
stadgar före val av uppdrag, efter p. 6. Det innebär ett avsteg mot den 
dagordning som finns i de nu gällande stadgarna där styrelsens förslag skall 
ligga som punkt 9, men det är en rimligt kompromiss.  
 

3) Stadgarna skall antas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Om stämman godkänner 
stadgarna lägger ni till att de ”justeras och äger giltighet omedelbart”.   

Därefter kan ni gå till personval och följa reglerna för styrelsens 
sammansättning i de nya stadgarna.   
 

4) Årsmötets beslut noteras såklart i årsmötesprotokollet som efter sedvanlig 
justering skickas in till förbundskansliet tillsammans med alla andra 
möteshandlingar.   
 

5) Fyll också i er förenings uppgifter under 1 § i de nya stadgarna. Stadgarna blir 
då ”personaliserade” för just er förening och ni kan lämpligen lägga upp dem 
på er hemsida. Det kan vara bra att ha dem där när ni t.ex. söker 
regionala/lokala bidrag.   

 

I slutänden är det viktigaste att det finns ett årsmötesprotokoll där det framgår att 
föreningen antar de nya stadgarna.  

Slutmålet är viktigare än vägen dit.  

Med vänliga hälsningar 
   

 
 
Peter Eneroth 
Generalsekreterare    
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