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Motion 16 
 
Stadgeändring för lokalförening 
Neuroförbundet Göteborg 
 
I nu gällande stadgar för lokalförening som antogs på kongressen 2017 anges 
följande om styrelsens ansvar vid kallelse till styrelsemöten i punkt två under § 15: 
Det åligger styrelsen att 

• hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse utfärdas minst 
14 dagar i förväg. 

 
Motivering 
Under de senaste åren har förutsättningarna för mötesverksamhet ändrats och man 
behöver kalla till möten med kort varsel. 
 
Som vi ser det finns det inget skäl för att kallelse ska gå ut 14 dagar i förväg.  
 
Yrkande 
Att kongressen beslutar att ändra lydelsen av andra punkten § 15 till följande lydelse: 
Det åligger styrelsen att 

• hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse utfärdas minst 
7 dagar i förväg. 

 
Motionen är antagen av Neuroförbundet Göteborgs styrelse 
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Motion 25 
 
Stadgeändring för lokalförening 
Neuroförbundet Norrköping och Finspång 
 
I nu gällande stadgar för lokalförening som antogs på kongressen 2017 anges 
följande om styrelsens ansvar vid kallelse till styrelsemöten i punkt två under § 15: 
Det åligger styrelsen att 

• hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse utfärdas minst 
14 dagar i förväg. 
 

Motivering 
Under de senaste åren har förutsättningarna för mötesverksamhet ändrats och man 
behöver kalla till möten med kort varsel. 
 
Som vi ser det finns det inget skäl för att kallelse ska gå ut 14 dagar i förväg.  
 
Yrkande 
Att kongressen beslutar att ändra lydelsen av andra punkten § 15 till följande lydelse: 
Det åligger styrelsen att 

• hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse utfärdas om 
möjligt minst 7 dagar i förväg. 

 
Motionen är antagen av styrelserna i Norrköping och Finspång mars 2021 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 16 och 25 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johanna Andersson, Ann Bubère 
 
Stadgeändring för lokalförening 
Precis som motionärerna lyfter har vårt föreningsliv utvecklats och förutsättningarna 
ändrats. Idag finns fler mötesformer än tidigare, exempelvis fysiska möten, 
telefonmöten och helt digitala möten via bland annat Teams, Zoom och Google. 
 
Det ger möjlighet att vara mer flexibla och snabbare anpassa möten till uppkomna 
situation och att då passa på att anpassa våra stadgar till de ändrade 
förutsättningarna upplever styrelsen som en lämplig åtgärd. Vidare är vi inte längre 
beroende av postförmedling för att få iväg en kallelse utan idag finns många olika 
och snabbare sätt att distribuera kallelser till möten. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att bifalla motionerna och föreslå en stadgeförändring enligt följande: 
 

Att kongressen beslutar att ändra lydelsen av andra punkten § 15 till följande 
lydelse: 
Det åligger styrelsen att 

• hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse utfärdas 
minst 7 dagar i förväg. 

 


