
 

Förslag till stadgeändringar  
till årsmötet 23 april 2019 
 
Utlåtande från styrelsen angående stadgeändringar. Understruken text är förslag på nya 
formuleringar. Överstruken text är gamla. De stadgeändringar som ska behandlas på 
årsmötet är enligt följande.  
  

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott. 

§ 2 Föreningens ändamål 
Föreningen Fredens Hus är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Den har till med 
ändamål att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde 
respekteras. driva ett Fredens Hus på Uppsala Slott samt samla och förmedla kunskap i 
fredsfrågor. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik 
och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.  
Verksamheten ska med lämpliga pedagogiska metoder skildra och diskutera nationellt och 
internationellt fredsarbete i ett brett perspektiv. En viktig målgrupp är unga människor. 

§ 8 Årsmötet 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april 
månads utgång. Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet genom personlig 
kallelse. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt, varje medlem har en röst. 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet 
Mötets stadgeenliga utlysande 
Fastställande av röstlängd 
Fastställande av dagordning 
Verksamhetsberättelse 
Ekonomisk berättelse Balans- och resultaträkning 
Revisionsberättelse 
Beslut om ansvarsfrihet 
Val av ordförande på ett år 
Val av fyra tre styrelseledamöter på två år (vid föreningsbildning också val av 4 
styrelseledamöter på ett år) 
Val av tre två styrelsesuppleanter på ett år 
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på ett år 
Val av valberedning 
Föredragning av verksamhetsplan och ekonomisk plan 
Fastställande av medlemsavgift 
Behandling av motioner och styrelsens förslag 
Övriga frågor 

§ 9 Styrelsen 
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och åtta sex ordinarie 
ledamöter samt tre två suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är 
beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter. Styrelsen 
kan inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen fattar beslut om budget och avger årsredovisning. 
Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

 


