
 

Proposition stadgeändringar KSAK:s stadgar till stämman 2020 
 

Styrelsen för KSAK föreslår följande stadgeändringar till årsstämman 2020.  

Stadgeändringarna för KSAK som föreslås är av förtydligande karaktär. Betydelsen av vad 

grenförbundet innebär i förhållande till grenförbundsstyrelse och medlemsförening är otydligt och 

genom att ta bort ordet bör risken för missförstånd minskas.  

Ändringen av formuleringen i texten kring beslut och omröstning i samband med årsstämman gör att 

stadgarna för KSAK är samma som stadgarna för KSAK-M, samt att stadgarna medger att ombud får 

begära sluten omröstning, vilket inte går att göra idag för KSAK, men däremot för KSAK-M. 

Förslag till ny lydelse av § 7 
Ändring av § 7 gäller vem som får lägga förslag till ändring av KSAK:s stadgar. I nuvarande lydelse står 

att förslag får väckas av ”medlemsförening, grenförbundet, grenförbundsstyrelsen och KSAK:s 

styrelse”. Förslaget är att stryka grenförbundet ur texten då det är oklart hur grenförbundet som 

helhet representeras om inte av dess styrelse.  

§ 7 ÄNDRING AV STADGARNA 

Förslag till stadgeändring får väckas av medlemsförening, grenförbundsstyrelsen och KSAK:s styrelse. 

Förslag väckt av klubb/förening eller grenförbundsstyrelse skall behandlas av styrelsen innan det 

hänskjuts till stämman för beslut. […] 

Förslag till ny lydelse av § 9 
Ändring av § 9 kommer från att formuleringen skiljer sig från den formulering som används i KSAK-

M:s stadgar. KSAK-M:s stadgar är tydligare och medger även att ombud begär att omröstning kan ske 

slutet. Innebörden i texten i övrigt är samma som tidigare. 

§ 9 BESLUT OCH OMRÖSTNING 

Med undantag för de i § 7 och § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel 

majoritet.  

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigat ombud så begär. Med 

undantag för val räknas vid lika röstetal, under förutsättning att ordförande är röstberättigad, 

ordförandes röst som utslagsgivande. Vid val samt om ordförande ej är röstberättigad avgör vid lika 

röstetal lotten.  
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