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Ärenden styrelsen önskar behandla 
 

Styrelsens förslag att VDB från och med 2016 endast ska ha 
ett årsmöte per år. 

 
Av VDB:s stadgar framgår att föreningen varje år ska ha 2 årsmöten, ett vårårsmöte i maj och ett 
höstårsmöte i september. Så har också skett under många år. I dag är det mycket ovanligt att man i 
en förening har mer än ett årsmöte. 
 
Styrelsen har diskuterat frågan och är enig om att det är fullt tillräckligt med ett årsmöte. Styrelsen 
ser inget tydligt behov av mer än ett årsmöte, och ser att en sådan förändring förenklar 
administrationen och gör föreningens verksamhet tydligare. 
 
I grova drag innebär styrelsens förslag att VDB:s årsmöte hålls under september månad. De punkter 
som stadgeenlig ska avhandlas på vårårsmötet flyttas till årsmötet i september. Räkenskapsåret 
räknas liksom nu från 1/7 till 30/6. Styrelsen ser inte att något annat i verksamheten behöver 
förändras i och med ett beslut om endast ett årsmöte. I samband med den nödvändiga 
stadgeändringen kan även andra smärre justeringar göras i stadgarna. Senast dessa ändrades var 
120513. 
 
Att gå ner från två till ett årsmöte kräver att stadgarna ändras. Stadgeändring kräver beslut med 2/3 
majoritet. Styrelsen föreslår att vi gör denna förändring i två steg: På höstårsmötet 150905 beslutar 
mötet att från och med 2016 endast ha ett årsmöte. Ett detaljerat förslag till ändring av stadgarna 
som konsekvens av detta beslut och eventuella andra mindre justeringar tas upp för beslut på det 
årsmöte som kommer att hållas under 2016. 
 
Styrelsens förslag till beslut på höstårsmötet 2015:  
 

• Från och med 2016 avhålls endast ett årsmöte i VDB. Detta hålls under september 
månad. 

 

• Samtliga de punkter som stadgeenligt ska avhandlas på vårårsmötet flyttas fram till 
årsmötet i september 2016. 

 

• Det uppdras till styrelsen att till nästkommande årsmöte i september 2016 lägga fram 
förslag till ändrade stadgar med anledning av denna förändring. Ytterligare mindre 
justeringar kan då också förslås. 

 
De två första punkterna i förslaget till beslut ovan kräver kräver beslut med 2/3 majoritet. 
 
 
För styrelsen i VDB:  Gösta Frödin 
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