
Alingsåsparkens Kulturförening
Proposition från styrelsen till föreningens årsmöte 2019

Styrelsen föreslår ändringar i föreningens stadgar § 8, tolfte att-satsen, § 18, första och tredje 
stycket samt i § 21, första stycket enligt följande

Föreslagen lydelse

§ 8
att föra medlemsregister som är
     förenligt med dataskyddsförordningen,

§ 18 Rösträtt vid föreningsmöten
Varje betald medlemsavgift berättigar till en 
röst.
Om medlemsavgiften avser mer än en person 
skall vid möte bestämmas vem av dem som 
utövar rösträtten.

Medlem/medlemmar som ej betalat förfallen 
medlemsavgift eller andra i behörig ordning 
beslutade uttaxeringar saknar rösträtt.

§ 21 Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör när medlem meddelat 
ordföranden eller annan styrelseledamot om sitt 
utträde.

Nuvarande lydelse

§ 8
att föra medlemsregister som är
     förenligt med personuppgiftslagen,

§ 18 Rösträtt vid föreningsmöte
Varje medlem äger en röst.

Medlem som ej betalat förfallen medlemsavgift 
eller andra i behörig ordning beslutade 
uttaxeringar saknar rösträtt.

§ 21 Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör vid det hel- eller 
halvårsskifte som inträffar näst efter att skriftlig 
uppsägning lämnats till ordföranden eller annan 
styrelseledamot.

Motiv

§ 8
Ändringen i § 8, 12:e att-satsen förestavas av att den nya dataskyddsförordningen (GPDR) ersatte 
den gamla personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

§ 18
Ändringen i § 18 motiveras av att årsmötet 2016 beslutade att medlemsavgiften (i enligthet med 
stadgarnas § 11 punkt 12 a) för 2017 skall gälla per hushåll vilket betyder att samtliga personer 
skrivna på samma adress kan inskrivas som medlemmar för enhetsavgiften 150 : - kr. 
Avgiftsprincipen har även beslutats av efterkommande årsmöten avseende avgiften för 2018 och 
2019. Styrelsen har uppmärksammat att de nu gällande stadgarnas formulering kan ge hushåll med 
flera medlemmar rösträtt som inte motsvaras av ekonomisk insats jämfört med ensamhushåll. Därav
ändringsförslaget.

§ 21 
Ändringen förestavas av att nuvarande bestämmelse kan, i den typ av förening som vår, vara 
onödigt byråkratisk.

Med ovanstående motiv yrkar styrelsen på årsmötets enhälliga bifall till denna proposition.


