Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar
Bakgrund
Förbundsstyrelsens stadgegrupp har uppdraget att se över vad som kan behöva ändras i
Hyresgästföreningens stadgar. Stadgegruppen har därför tagit fram ett förslag till revideringar som
förbundsstyrelsen har ställs sig bakom.
I några fall handlar det om mindre förtydliganden och justeringar av exempelvis skrivfel och text
som fallit bort. I ett fall föreslår förbundsstyrelsen ändrad tid för inlämnade av motion från en
till två månader före fullmäktiges sammanträde, detta för att underlätta motionshanteringen.

Förbundsstyrelsen föreslår också att medlemsavgiften fastställs av förbundsstämman, samt att
uppdraget att se över de gemensamma föreskrifterna för verksamheten ska ligga på
förbundsstyrelsen istället för förbundsstämman.
Ett av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring kommer från valberedningen som föreslår fyra
istället för tre ersättare till förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att anta förslaget till reviderade stadgar
att de nya stadgarna börjar gälla från första augusti 2018 undantaget 5.4.2 Förbundsstyrelsens
sammansättning som är gällande direkt från fattat beslut vid förbundsstämman.
Nuvarande
5.3.3 Förbundsstämmans uppgifter
Förbundsstämman behandlar:
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om kallelse behörigen skett
• Val av mötesordförande, mötessekreterare,
justerare och rösträknare
• Förbundsstyrelsens berättelse för föregående
två år
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
• Beslut om arvoden till förbundsstyrelsens
ledamöter
• Val av ordförande, övriga ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelsen
• Val av revisorer och ersättare för dessa
• Val av valberedning
• Motioner samt förslag från förbundsstyrelsen
• Fastställande av avgift till riksförbundet och
rutiner för avgiftens betalande respektive
återbetalning
• Fastställande av stadgar
• Fastställande av organisationsplan

Reviderade
5.3.3 Förbundsstämmans uppgifter
Förbundsstämman behandlar:
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om kallelse behörigen skett
• Val av mötesordförande, mötessekreterare,
justerare och rösträknare
• Förbundsstyrelsens berättelse för föregående
två år
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
• Beslut om arvoden till förbundsstyrelsens
ledamöter
• Val av ordförande, övriga ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelsen
• Val av revisorer och ersättare för dessa
• Val av valberedning
• Motioner samt förslag från förbundsstyrelsen
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av avgift till riksförbundet och
rutiner för avgiftens betalande respektive
återbetalning
• Fastställande av stadgar
• Fastställande av organisationsplan
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• Fastställande av gemensamma föreskrifter
för handläggning av juridiska ärenden,
förhandlingar, medlemskommunikation och
lokalt utvecklingsarbete
5.4.2 Förbundsstyrelsens sammansättning m.m.
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande
samt tio övriga ledamöter, med tre ersättare,
vilka samtliga väljs av förbundsstämman.
Förbundsordförande väljs för en tid av fyra år.
Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och
ersättare väljs för en tid av två år.
Förbundsstyrelsen beslutar om
förbundsordförande ska arvoderas på hel- eller
deltid, samt om villkoren för sådan
arvodering.
Förbundsstämman beslutar om arvoden till
övriga förbundsstyrelseledamöter och ersättare.
Förbundsstyrelsens ledamöter är inför
förbundsstämman ansvariga för beslut som de
har deltagit i.
Förbundsstyrelsen får inom sig utse utskott för
handläggning av särskilda ärenden.
5.6.2 Dispenser
Förbundsstyrelsen kan, efter ansökan från
region, besluta
om dispens beträffande tillämpning av regions
stadgar om
särskilda skäl föreligger.
6.2.2 Fullmäktiges uppgifter
Fullmäktige behandlar:
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om kallelse behörigen skett
• Val av mötesordförande, mötessekreterare,
justerare och rösträknare
• Regionstyrelsens berättelse för föregående år
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
• Beslut om arvoden till regionstyrelse och
revisorer
• Beslut om antal ledamöter och ersättare i
regionstyrelsen
• Val av ordförande, övriga ledamöter och
ersättare i regionstyrelsen
• Val av revisorer och ersättare för dessa
• Fastställande av rutiner för regionens
förhandlingsarbete
• Val av ledamöter och ersättare till
förbundsstämman
• Val av valberedning
• Fastställande av medlemsavgift och
verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår. Fullmäktige kan besluta att
medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

• Fastställande av gemensamma föreskrifter
för handläggning av juridiska ärenden,
förhandlingar, medlemskommunikation och
lokalt utvecklingsarbete
5.4.2 Förbundsstyrelsens sammansättning m.m.
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande
samt tio övriga ledamöter, med fyra ersättare,
vilka samtliga väljs av förbundsstämman.
Förbundsordförande väljs för en tid av fyra år.
Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och
ersättare väljs för en tid av två år.
Förbundsstyrelsen beslutar om
förbundsordförande ska arvoderas på hel- eller
deltid, samt om villkoren för sådan
arvodering.
Förbundsstämman beslutar om arvoden till
övriga förbundsstyrelseledamöter och ersättare.
Förbundsstyrelsens ledamöter är inför
förbundsstämman ansvariga för beslut som de
har deltagit i.
Förbundsstyrelsen får inom sig utse utskott för
handläggning av särskilda ärenden.
5.6.2 Dispenser
Förbundsstyrelsen kan, efter ansökan från
region, besluta
om dispens beträffande tillämpning av dessa
stadgar om
särskilda skäl föreligger.
6.2.2 Fullmäktiges uppgifter
Fullmäktige behandlar:
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om kallelse behörigen skett
• Val av mötesordförande, mötessekreterare,
justerare och rösträknare
• Regionstyrelsens berättelse för föregående år
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
• Beslut om arvoden till regionstyrelse och
revisorer
• Beslut om antal ledamöter och ersättare i
regionstyrelsen
• Val av ordförande, övriga ledamöter och
ersättare i regionstyrelsen
• Val av revisorer och ersättare för dessa
• Fastställande av rutiner för regionens
förhandlingsarbete
• Val av ledamöter och ersättare till
förbundsstämman
• Val av valberedning
• Fastställande av medlemsavgift och
verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår. Fullmäktige kan besluta att
medlemsavgift, verksamhetsplan och budget
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kan fastställas i annan mötesform än genom
ett höstfullmäktige.
• Motioner samt förslag från regionstyrelsen
Budgeten ska baseras på den medlemsavgift som
fullmäktige fastställer och garantera att av
förbundsstämman fastställda föreskrifter vad
avser handläggning av juridiska ärenden,
förhandlingar, medlemskommunikation och
lokalt utvecklingsarbete ska iakttas.
6.2.7 Ärenden vid fullmäktige
Hyresgästförening, lokal hyresgästförening och
enskild
medlem får väcka motion till fullmäktige i den
region som
lokala hyresgästföreningen, hyresgästföreningen
och medlemmen
tillhör. Motion ska inlämnas till regionstyrelsen
senast en månad före fullmäktiges sammanträde.
Regionens styrelse ska senast en vecka före
fullmäktiges
sammanträde skicka motioner och förslag till
ledamöter och ersättare.

kan fastställas i annan mötesform än genom
ett höstfullmäktige.
• Motioner samt förslag från regionstyrelsen
Budgeten ska baseras på den medlemsavgiften
som fullmäktige fastställer och garantera att av
förbundsstämman fastställda föreskrifter vad
avser handläggning av juridiska ärenden,
förhandlingar, medlemskommunikation och
lokalt utvecklingsarbete ska iakttas.
6.2.7 Ärenden vid fullmäktige
Hyresgästförening, lokal hyresgästförening och
enskild
medlem får väcka motion till fullmäktige i den
region som
lokala hyresgästföreningen, hyresgästföreningen
och medlemmen
tillhör. Motion ska inlämnas till regionstyrelsen
senast två månader före fullmäktiges
sammanträde.
Regionens styrelse ska senast en vecka före
fullmäktiges
sammanträde skicka motioner och förslag till
ledamöter och ersättare.
6.5.1 Regionens upplysningsskyldighet
6.5.1 Regionens upplysningsskyldighet
Regionen ska årligen till förbundsstyrelsen
Regionen ska årligen till förbundsstyrelsen
insända revisionsinsända revisionsoch verksamhetsberättelse för det senaste
och verksamhetsberättelse för det senaste
räkenskapsåret
räkenskapsåret
samt på begäran lämna förbundsstyrelsen alla
samt på begäran lämna förbundsstyrelsen alla
erforderliga upplysningar om verksamheten.
erforderliga upplysningar om verksamheten.
Regionstyrelsen och fullmäktige är skyldiga att
Regionstyrelsen och fullmäktige är skyldiga att
iaktta
iaktta
Hyresgästföreningens mål och program samt
Hyresgästföreningens mål och program samt
följa dess
följa dess
stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Om
stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Om
särskilda skäl
särskilda skäl
föreligger kan regionstyrelsen, i samråd med
föreligger kan regionstyrelsen, i samråd med
förbundsstyrelsen,
förbundsstyrelsen,
efter ansökan från hyresgästförening, besluta om efter ansökan från hyresgästförening, besluta om
dispens beträffande tillämpning av dess stadgar. dispens beträffande tillämpning av dessa
stadgar.
7.4.2 Revisorers rätt att ta del av handlingar
7.4.2 Revisorers rätt att ta del av handlingar
Var och en av revisorerna får när som helst ta
Var och en av revisorerna får när som helst ta
del av räkenskaperna
del av räkenskaperna
och övriga till hyresgästföreningens och de
och övriga till hyresgästföreningens och de
lokala
lokala
hyresgästföreningarnas verksamhet hörande
hyresgästföreningarnas verksamhet hörande
handlingar.
handlingar.
Detsamma gäller de revisorer som enligt § 6.4.1 Detsamma gäller de revisorer som enligt § 6.4
ska granska
ska granska
hyresgästföreningens verksamhet.
hyresgästföreningens verksamhet.
7.6 Övriga bestämmelser
7.6 Övriga bestämmelser
Föreningsstyrelsen och årsmötet är skyldiga att
Föreningsstyrelsen och årsmötet är skyldiga att
iaktta Hyresgästföreningens
iaktta Hyresgästföreningens
mål och program samt följa stadgar och
mål och program samt följa stadgar och
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stadgeenligt fattade beslut.
Om särskilda skäl föreligger kan
föreningsstyrelsen,
i samråd med regionstyrelsen, efter ansökan från
lokal
hyresgästförening, besluta om dispens
beträffande tillämpning
av dess stadgar.
8.2.1 Årsmötets sammanträde
Årsmötet ska hållas före februari månads
utgång.
Den lokala hyresgästföreningens styrelse kallar
alla
medlemmar som är bosatta inom
verksamhetsområdet till årsmötet.

stadgeenligt fattade beslut.
Om särskilda skäl föreligger kan
föreningsstyrelsen,
i samråd med regionstyrelsen, efter ansökan från
lokal
hyresgästförening, besluta om dispens
beträffande tillämpning
av dessa stadgar.
8.2.1 Årsmötets sammanträde
Årsmötet ska hållas före februari månads
utgång.
Den lokala hyresgästföreningens styrelse kallar
alla
medlemmar som är bosatta inom
verksamhetsområdet till årsmötet. Kallelse till
årsmöte ska ske minst två veckor före mötet.

