
Proposition om stadgeändringar 
vid årsmöte 2017 
Bakgrund: Styrelsen har konstaterat att stadgarna i vissa avseenden är otydliga och 
tillsammans med det pågående arbetet med att bilda Funkibator riksförbund (FRX) funnit det 
angeläget att göra en översyn av stadgarna och föreslå en del ändringar.  

Föreslagna förändringar av paragraferna §3 föreningsform och §4 syfte, kräver beslut av två 
på varandra följande ordinarie årsmöten. 

Text som innehåller förslag på förändringar är markerade i gult och förändringarna/tillägg är 
markerade i grönt med fet stil. Vi vissa fall har förklarande kommentarer lämnats i rutor till 
höger. 

Nummerändringar har inte markerats. Justering av paragraf- och punktnumreringen samt 
nummerhänvisningar görs efter det att föreslagna ändringar beslutats på årsmötet.  

 

§1 -  Föreningens namn   

Föreningens namn är Funkibator ideell förening.  

Styrelsen föreslår: 
Föreningens namn är Funkibator Öst ideell förening. 

§2 -  Föreningens säte 

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun.  

§3 -  Föreningsform   

Föreningen är en ideell förening.  

Styrelsen föreslår: 
Föreningen är en ideell förening och ansluten t i l l  Funkibator r iksförbund. 

§4 -  Syfte  

Föreningen har till syfte arrangera sociala, engagerande och utvecklande aktiviteter för barn, ungdomar och 
unga vuxna med funktionsnedsättning oavsett diagnosgrupp. Föreningen ska arbeta med att stödja och främja 
medlemmar med egna idéer som de vill förverkliga. Föreningen ska arbeta för att olika projekt- och 
samhällssatsningar ska komma igång. Föreningen ska arbeta med att förbättra samhället i stort avseende 
området funktionsnedsättning. Föreningen ska arbeta med positivt påverkansarbete samt ha fokus på 
utvecklingsarbete. 



Styrelsen föreslår: 
Funkibator Region Öst är en al lmännytt ig,  ideel l ,  demokratiskt 
uppbyggd samt part ipol it iskt och rel ig iöst obunden organisation 
vars ändamål är att  skapa höjd l ivskvalité för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Genom att:  

• Stödja och främja medlemmars förverkl igande av egna 
idéer,  personliga utveckl ing och självförverkl igande. 

• Bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
inom arbetsmarknad, utbi ldning, fr i t id,  brukarstöd och 
internationella frågor.   

• Förena utveckl ing, entreprenörskap och social  innovation 
med frågor som rör funktionsnedsättning. 

• Arbeta normkrit iskt och skapa främjande normer.  
• Utveckla och etablera arbetsintegrerade sociala företag. 
• Bedriva opinionsbildning gentemot al lmänhet och beslutsfattare. 

§5 – Oberoende   

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden 

Styrelsen föreslår: 
Paragraf 5 utgår i och med att oberoendet finns med i syftet.  

§6 -  Verksamhetsår och räkenskapsår   

Räkenskapsåret löper 1 januari till 31 december. 
Verksamhetsåret löper mellan två ordinarie 
årsmöten.  

Styrelsen föreslår: 
Verksamhets- och räkenskapsår löper 1 januari 
till 31 december. 

§7 Medlemmar  
 
Styrelsen föreslår: 
§7 Medlemskap 

Som medlem antas enskilda personer som kan förväntas följa föreningens 
stadgar och beslut samt förverkligande av föreningens ändamål. För att bli 
medlem ska man ansöka om medlemskap och godkänna föreningens 
stadgar. Medlemmar ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att 
årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är 
gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek 
beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att medlemsavgiften sätts till 
0 kronor.  

Förklaring	§4	
Detta	är	en	utveckling	av	
den	tidigare	texten	och	den	
nya	formuleringen	är	också	
med	de	nya	stadgarna	för	
kommande	riksförbund.	
Innehållsmässigt	har	syftet	
breddats	och	utvecklats	för	
att	beskriva	ett	Funkibator	
som	utvecklats	mycket	
aktivitet	under	de	senaste	
åren.		
	

Förklaring	§6	
Hittills	har	ett	verksamhetsår	varit	mellan	t	ex	februari	
2016	(årsmöte)	och	februari	2017	(årsmöte).	
Verksamhetsåret	finns	planerat	i	verksamhetsplanen.	
När	det	gäller	ekonomin	i	föreningen	(budget)	har	det	
räknats	som	ett	kalenderår.	Det	har	varit	lite	krångligt	
att	inte	ha	det	parallellt	och	att	det	inte	hängt	ihop.	Vi	
vill	därför	föreslå	att	kommande	verksamhets-	och	
ekonomiskt	år	alltid	ska	vara	1	januari-31	december.	I	
år	2017	blir	det	dock	en	liten	avvikelse.	
Verksamhetsåret	kommer	pågå	från	årsmötet	27/2	till	
31	december	2017.	Från	2018	kommer	vi	vara	i	fas.	
Styrelsen	sitter	dock	mellan	två	årsmöten.	
	

Förklaring	§7	
Texten	är	omskriven	men	
innehållet	har	inte	förändrats.	Vi	
har	gjort	ett	tillägg	om	att	man	
måste	vara	medlem	för	att	vara	
med	på	medlemsaktiviteter.	Detta	
gäller	t	ex	barngrupper,	
fredagsfika	m.m.	I	vissa	
projektaktiviteter	kräver	vi	inte	att	
man	är	medlem	för	att	delta,	
samma	sak	gäller	praktikplatser	
och	arbetsträning.			



Styrelsen föreslår: 
Man bl ir  medlem genom att ansöka om medlemskap och betala medlemsavgift .  Detta ska 
göras för varje nytt  verksamhetsår.  Ansökan prövas av styrelsen el ler den som styrelsen 
utser.  Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.  Som medlem ska man ta del av och föl ja 
föreningens stadgar och beslut samt verka för Funkibators ändamål.  Medlemmar ska årl igen 
aktivt  ta stäl lning t i l l  s itt  medlemskap (förnya sitt  medlemskap).  Medlemmar har t i l l träde t i l l  
föreningens verksamhet. Ickemedlemmar kan ges t i l l träde t i l l  föreningens verksamhet, dock 
mindre förmånligt.  

En medlem som allvarligt skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller motverkar förenings syfte kan 
avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då  
avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.  
 
§8 -  Utträde ur föreningen 

Om enskild medlem begär utträde ur föreningen skall detta meddelas skriftligt till styrelsen.  

§9 – Styrelsen 

9.1 Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvningar och de 
beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet.  

Styrelsen föreslår: 
9.1 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet,  ekonomi, medlemshantering, databaser,  
jur idiska och avtalsmässiga åtaganden samt 
att  genomföra de beslut som tas på årsmöten.  

9.2 Föreningens styrelse består av ordförande, 
sekreterare och kassör. Vid behov kan även vice 
ordförande och extra ledamöter väljas. Övriga poster 
föreslås vid behov av valberedningen och väljs på det 
konstituerade styrelsemötet.  

Styrelsen föreslår: 
9.2 Styrelsen består av 5 -  7 ledamöter och 2 
suppleanter och väl js av årsmötet.  
Suppleanterna inträder i  den ordning de väl js 
på årsmötet.  Styrelsen t i l l träder direkt efter 
årsmötet.  

9.3 Styrelsen kan bestå av 3 till 6 personer.  

Styrelsen föreslår: 
9.3 Årsmötet väl jer ordförande och styrelsen 
utser kassör och övriga styrelsefunktioner på 
sitt  konstituerande möte. Samma person får 
inte ha f lera poster i  styrelsen. 

9.4 Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.  

Förklaring	§9.2	och	9.3	
Vi	föreslår	att	öka	antalet	styrelsemedlemmar	från	3-6	
till	5-7.	Det	senaste	året	har	Funkibator	haft	en	större	
styrelse	och	detta	har	vi	varit	mycket	nöjda	med.	
Tidigare	har	vi	inte	arbetat	med	Suppleanter.	
Suppleant	betyder	ersättare.	Om	en	i	styrelsen	är	sjuk	
eller	inte	kan	komma	på	ett	styrelsemöte,	kan	en	av	
suppleanterna/ersättarna	hoppa	in	i	stället.	Det	kan	
vara	svårt	om	man	är	många,	att	få	alla	att	komma	på	
styrelsemöte	samtidigt.	Då	är	det	bra	att	ha	ersättare.	
	
Det	är	medlemmarna	på	årsmötet	som	väljer	alla	
personer	som	ska	sitta	i	styrelsen,	vem	som	ska	vara	
ordförande	och	vilka	som	ska	vara	ersättare.	Sedan	
kan	styrelsen	själva	bestämma	vem	som	ska	vara	
kassör	(måste	väljas)	och	om	man	vill	ha	andra	
ansvar/funktioner	som	t	ex	Vice	Ordförande,	
Sekreterare,	Drakansvarig	eller	Medlemsansvarig.	
Detta	beslutar	styrelsen	på	det	första	styrelsemötet	
dom	har	efter	årsmötet.	Detta	möte	kallas	
”Konstituerande	möte”.	
	



9.5 Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.  

Styrelsen föreslår: 
Punkterna 9.4 och 9.5 utgår i och med att de finns i de ovanstående punkterna. 

9.6 Om styrelsen består av fyra eller fem personer är den beslutsmässig om minst tre personer, inklusive 
ordförande eller kassör, sammanträder. Om styrelsen består av sex personer är den beslutsmässig om minst 
fyra personer, inklusive ordförande eller kassör, sammanträder.  

Styrelsen föreslår: 
9.6 Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ordinarie ledamöter el ler dess suppleanter,  
inklusive ordföranden, är närvarande. Suppleanter ska kal las t i l l  och kan närvara vid 
styrelsemöten och har al l t id yttranderätt,  men rösträtt  endast när man ersätter ordinarie 
ledamot.  

9.7 Varje person i styrelsen har en röst vid omröstning. Endast personer ur styrelsen är röstberättigade på 
styrelsemöte.  

Styrelsen föreslår: 
punkten 9.7 utgår. 

9.8 Mandatperioden för styrelsen löper mellan två ordinarie årsmöten  

9.9 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligen inlämnas till styrelseordföranden. Uppsägningstiden är en 
månad.  

Styrelsen föreslår: 
9.9 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligen inlämnas till styrelseordföranden. Uppsägningstiden är en 
månad. Avgående ledamot ersätts av suppleant i  den ordning de är valda på årsmötet.  

9.10 Avgår vald styrelseledamot innan mandatperiodens slut, kan styrelsen kalla till extra årsmöte och 
genomföra fyllnadsval. Fyllnadsval behöver inte göras så länge styrelsen, efter ledamotens avgång, består av 
minst så många personer som anges i paragraf 9.3  

Styrelsen föreslår: 
punkten 9.10 utgår. Punkten behövs inte när det väljs suppleanter och som träder in om någon ledamot avgår.  
 
9.11 För beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Vid personval äger ordföranden 
rätt att avstå från sin utslagsröst varvid lottning sker. Vid personval tillämpas sluten omröstning endast om så 
begärs.  

Styrelsen föreslår: 
punkten 9.11 utgår. Frågan regleras i det väsentligaste i övriga punkter. 
 
Styrelsen föreslår: 
Tillägg av en ny punkt. 
Styrelsen fattar sina beslut på ordinarie möten, men kan också bereda och fatta beslut v ia 
digital  kommunikation. Digitala beslut ska konfirmeras och protokollföras på nästkommande 
styrelsemöte. För beslut krävs enkel majoritet.  



Styrelsen föreslår: 
Tillägg av en ny punkt: 
Styrelsen kan vid behov adjungera ytterl igare personer t i l l  styrelsen.  

 

 

§10 - Presidium   

Presidiet består av ordförande, kassör samt vid behov andra personer i styrelsen. Presidiet väljs vid styrelsens 
konstituerande möte. Presidiet kan i undantagsfall och vid särskilt brådskande ärenden fatta beslut utan 
styrelsens godkännande. Vid nästkommande styrelsemöte skall beslutet godkännas av styrelsen.  

Styrelsen föreslår: 
paragrafen 10 utgår. Paragrafen har inte tillämpats de senaste åren och i tillägget om digitala beslut ersätter 
funktionen presidium. 
 

§11 -  Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var 
för sig. Om särskilda skäl finns kan styrelsen utse en 
annan person att teckna föreningens firma.  

Styrelsen föreslår: 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i  
förening. För inköp el ler utbetalning av belopp 
överstigande 50 000 kr krävs beslut av 
styrelsen. Denna regel gäl ler ej  fond- el ler 
projektmedel,  i  sådana fal l  kan projektledningen 
själva fatta beslut om belopp överstigande 50 
000 kr.  Om särskilda skäl finns kan styrelsen utse en 
annan ledamot att teckna föreningens firma.  

 
§12 -  Revisorer  

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är 
person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.  

§13 -  Valberedning och kandidaturer  

13.1 Årsmötet väljer två eller flera valberedare inför det kommande verksamhetsåret. Årsmötet kan även 
delegera uppgiften att utse valberedning till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för 
innevarande verksamhetsår. Utöver det ska en person ur styrelsen ha insyn i valberedningens arbete men kan 
samtidigt kandidera till styrelseuppdrag. Denna person väljs av styrelsen senast 8 veckor före årsmötet.  

Styrelsen föreslår: 
att ovanstående text utgår och ersätts med: 
Valberedningen skall  under verksamhetsåret föl ja styrelsens arbete för att  kunna bi lda sig en 

Förklaring	§11	
I	dag	är	ordförande	och	kassör	firmatecknare	var	för	
sig.	En	firmatecknare	är	den	som	t	ex	får	skriva	på	
avtal	som	officiell	representant	för	föreningen.	”Var	
för	sig”	innebär	att	det	räcker	att	antingen	
ordförande	eller	kassör	skriver	på.	Förändringen	till	”i	
förening”	betyder	två	och	två,	alltså	att	båda	måste	
skriva	på.	
	
50	000	kr	är	mycket	pengar	i	vår	förening,	därför	
tycker	vi	det	är	viktigt	att	hela	styrelsen	får	fatta	
beslut	om	inköp/utbetalningar	som	är	stora.	Däremot	
när	det	gäller	projekt	är	de	pengarna	redan	beslutade	
i	en	budget	vad	de	ska	användas	till	och	där	tycker	vi	
att	det	räcker	att	projektledningen	(t	ex	styrgruppen)	
beslutar.	
	



uppfattning om ledamöternas funktion och arbete. 

13.2 Styrelsen har rätt att göra kompletteringsval till valberedningen om någon väljer att lämna sitt uppdrag.  

13.2 Valberedare får ej kandidera till förtroendeuppdrag som valberedningen är satt att nominera till.  

13.4 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast två veckor före valet.   

Styrelsen föreslår: 
13.4 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast två veckor före 
årsmötet.   

 
13.5 Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster:  
- Alla poster och dess suppleanter, enligt §9 - Styrelsen.  
- Revisorer. 
 
Föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.  
 
Styrelsen föreslår: 
13.5 Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster:  
-  Ordförande, ledamöter och suppleanter enl igt §9 Styrelsen. 
-  Revisorer enl igt §11 Revisorer.  

 
13.6 Kandidaturer till poster enligt ovan, utöver valberedningens nomineringar, skall vara föreningens 
ordförande tillhanda senast 10 dagar före föreningsstämma där val hålles. Dessa motkandidaturer skall anslås 
i föreningens lokaler samt på föreningens webbsida senast 9 dagar före föreningsstämma där val hålles. 
 
Styrelsen föreslår: 
13.6 Kandidaturer till poster enligt ovan, utöver valberedningens nomineringar, skall vara föreningens 
ordförande tillhanda senast 10 dagar före årsmöte där val hålles. Dessa motkandidaturer skall anslås i 
föreningens lokaler, webbsida och sociala medier senast 9 dagar före årsmöte där val hålles. 
 
§ 14 -  Föreningens beslutande organ   

Föreningens beslutande organ har makt enligt följande rangordning:  

1. Årsmöte   
2. Extra årsmöte  
3. Styrelse  
4. Presidium  

Styrelsen föreslår: 

1. Årsmöte   
2. Extra årsmöte  
3. Styrelse genom fysiska el ler digitala möten. 

 



§15 -  Ordinarie årsmöte  

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara 
behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Vid årsmöte har varje medlem   

– som senast fyra (4) veckor före årsmötet uppfyllt kriterierna för medlemskap och som är närvarande på 
årsmötet – yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess 
ansvarsfrihet. Årsmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande- och 
förslagsrätt för visst ärende.  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka 
före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt då minst 10 procent av 
medlemmarna är närvarande. Alla frågor som behandlas på årsmötet avgörs 
med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster 
räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal fäller lotten 
avgörandet.  
 
Styrelsen föreslår: 
Procentsatsen ändras till 5 procent. 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:  

01. Årsmötets öppnande  
02. Val av årsmötets ordförande  
03. Val av mötessekreterare  
04. Val av två justerare, tillika rösträknare  
05. Årsmötets behöriga utlysande  
06. Fastställande av dagordning  
07. Justering av röstlängd  
08. Styrelsens verksamhetsberättelse  
09. Styrelsens ekonomiska redovisning  
10. Revisorernas berättelse  
11. Styrelsens ansvarsfrihet  
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner  
13. Medlemsavgift  
14. Verksamhetsplan  
15. Budget  
16. Val av revisorer  
17. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse samt kandidaturer utöver valberedningens 
nomineringar 
18. Val av styrelse samt valberedning  
19. Övriga ärenden  
20. Årsmötets avslutande  
 
Styrelsen föreslår: 
18. Val av styrelse och suppleanter 

Förklaring	§15	
Om	föreningen	är	stor	och	har	
många	medlemmar	kan	det	vara	
svårt	att	få	så	många	som	10%	
att	komma	till	ett	årsmöte,	
exempelvis	50	personer	om	
föreningen	har	500	medlemmar.	
Eftersom	föreningen	har	vuxit	
har	vi	nu	sänkt	kravnivån	till	5%.	
	
Den	här	regeln	är	viktig	för	att	
säkerställa	att	det	inte	kommer	
för	lite	personer	på	ett	årsmöte.	
Utan	denna	regel	kan	ett	
årsmöte	hållas	av	bara	några	få	
personer	(2-3	st)	och	det	kan	
vara	svårt	att	se	hur	en	sådan	
liten	grupp	skulle	kunna	
representera	en	medlemsgrupp	
på	500	personer.	
	



19. Val av valberedning 
 
 
§16 -  Extra årsmöte  

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen 
kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste 
föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som 
nämnts i kallelsen behandlas.  

Styrelsen föreslår:  
Antalet veckor ändras till fyra. 

§17 -  Stadgeändring  

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte eller extra årsmöte. För att 
vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. 
Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i 
kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring 
av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), 
stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på 
två på varandra följande ordinarie årsmöten.  

Styrelsen föreslår: 

Ändring av föreningens stadgar som rör någon av föl jande paragrafer kräver likalydande beslut på två 
på varandra följande ordinarie årsmöten. 

• Föreningsform (§3) 
• Syfte (§4) 
• Stadgeändringar (§17) 
• Upplösning (§18) 

 
§18 -  Upplösning  

Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmötet. 
Det måste framgå av inbjudan att detta skall behandlas på årsmötet. 
Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar inte 
godkänner detta. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. 
Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet enligt föreningens 
syfte. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.  

Styrelsen föreslår: 
 
Förslag om föreningens upplösning får endast tas upp på ett  
årsmöte. Det måste framgå tydl igt i  kal lelsen att  detta ärende 
skall behandlas på årsmötet. Förslaget om upplösning ska vara 
styrelsen t i l lhanda senast tre månader före det årsmöte det 
önskas behandlat.  Beslut om föreningens upplösning är 

Förklaring	
Den	här	paragrafen	har	inte	
ändrats	så	mycket,	däremot	har	
den	förtydligats	genom	andra	
ordval.	Vi	har	lagt	till	att	vid	en	
omröstning	där	frågan	är	”Ska	vi	
lägga	ner	föreningen”	måste	
minst	två	tredjedelar	rösta	ja,	för	
att	förslaget	ska	gå	igenom.	
Dessutom	måste	frågan	tas	upp	
på	två	olika	årsmöten	för	att	
vara	giltig.	Allt	detta	är	för	att	ha	
säkerhet	i	föreningen	att	ett	
sådant	beslut	går	till	på	ett	
demokratiskt	sätt.	
	
	

Förklaring	§17	
Den	här	paragrafen	har	samma	
innebörd	som	tidigare,	vi	har	
bara	skrivit	om	den	så	att	det	ska	
bli	lite	mer	tydligt.	
	
	



gi lt igt  endast om det fattas av två på varandra föl jande årsmöten, och vid bägge årsmötena 
ska beslutet godkännas av minst 2/3 (två tredjedelar)  av avgivna röster v id mötet.  
Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar inte godkänner detta. 

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar t i l l fal la en 
verksamhet med l iknande syfte/ändamål som föreningen. Ti l l  vem och hur detta skall  ske 
beslutas på det sista årsmötet.  Föreningens t i l lgångar får ej  t i l l fal la privatpersoner.  Kopia av 
det årsmötesprotokoll  som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas 
t i l l  skattekontoret för avregistrering av föreningen. 
 


