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Förslag till stadgeändring angående Mandatperiod som styrelsemedlem 

 

Bakgrund 

I nuvarande stadgar lyder paragraf §13 att Styrelsen består av minst fem och högst elva 

ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.  

 

Mandatperioden för styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara tre år.  För samtliga 

styrelseledamöter och suppleanter gäller omval endast kan ske för en mandatperiod.  

 

Idag är det svårt att rekrytera styrelseledamöter som vill och har möjlighet att sitta hela sin 

mandatperiod, Det är även svårt att få människor som vill fortsätta i styrelsen att 

omkandidera då mandatperioden för omval även den är tre år.   

 

 

Motivering 

Vi i styrelsen upplever att vi förlorar många kompententa sittande och blivande 

styrelsemedlemmar då det är svårt att binda upp sig till ett engagemang under en så lång 

tidsperiod. Detta är speciellt ett problem för unga människor och då vi är en 

ungdomsorganisation så vill vi ta tillvara på den kompetens och expertis som finns specifikt 

hos våra yngre medlemmar som har än svårare att på grund av studier och annat planera tre 

år fram i tiden.  

 

Bedömning 

Vår bedömning är därför att det är dags att ändra våra stadgar för att komma tillrätta med 

denna problematik.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsens förslag till beslut är att ändra mandatperioden till två år med möjlighet till omval 

en gång. Efter det ska en mandatperiod om två år följa innan man på nytt kan bli aktuell som 

styrelseledamot. Omval ska vara möjlig med en mandatperiod på ett eller två år.  

 

Styrelsen yrkar på att ändra pararaf §13 i stagarna till följande lydelse: 

 

Styrelsen består av minst fem och högst elva ledamöter med minst en och högst tre 

suppleanter. 

Mandatperioden för styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara två år.  

För samtliga styrelseledamöter och suppleanter gäller att omval endast kan ske en gång på 

följande mandatperiod. Omval kan ske på ett eller två år. Efter omval skall en mandatperiod 

på två år passera innan det är möjligt att på nytt bli styrelseledamot på två år. Med en totaltid 

på max sex år.  
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