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GTFF Styrelsens förslag till förändring i stadgar 

Styrelsen föreslår att medlemmarna även väljer vice ordförande. Detta för att hantera 
eventuellt frånfälle av en ordförande. Styrelsen föreslår också att inlämnade motioner sker 
senast 30 januari istället för den 15 februari då det är svårt för styrelsen att hinna behandla 
motioner på ett adekvat sätt innan årsstämman som brukar ske i början av mars. Även 
ändringar om vilka som får sitta i styrelsen införs. Detta för att kunna öka möjligheter för att 
få in aktiva personer i styrelsen.  Styrelsen föreslår också ändring så att även webbsida och e-
brev kan användas för officiell informationsspridning.  

Styrelsen föreslår följande stadgeändringar. Stadgeändringar träder i kraft enligt § 12 i 
stadgarna. Stadgarna finns publicerade i sin helhet på gtff.se. Ändringar beskrivs med kursiv 
stil.  

 

§ 5. Sammanträden 

Mom 4. På årsstämman skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
3. Fastställande av dagordning 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av två justeringsmän 
6. Styrelsens berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och revisorer 
11. Fastställande av budget för och årsavgifter till föreningen 
12. Fastställande av ordningsföreskrifter 
13. Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande i föreningens styrelse (fyra, sex eller 

åtta) 
14. Val av ordförande i föreningen 
15. Val av ytterligare två, tre eller fyra av styrelsens ledamöter 
16. Val av två revisorer 
17. Val av valberedning 
18. I förväg anmälda frågor 
19. Övriga frågor (beslut får ej fattas) 

Ändras till:  

Mom 4. På årsstämman skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
3. Fastställande av dagordning 



4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av två justeringsmän 
6. Styrelsens berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och revisorer 
11. Fastställande av budget för och årsavgifter till föreningen 
12. Fastställande av ordningsföreskrifter 
13. Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande i föreningens styrelse (fyra, sex eller 

åtta) 
14. Val av ordförande i föreningen 
15. Val av vice ordförande i föreningen 
16. Val av ytterligare två, tre eller fyra av styrelsens ledamöter 
17. Val av två revisorer 
18. Val av valberedning 
19. I förväg anmälda frågor 
20. Övriga frågor (beslut får ej fattas) 

Mom 5. Förslag som önskas behandlat på årsstämman, skall vara skriftligt och inkommit till 
styrelsen senast den 15 februari. Vid extra stämma får endast ärenden som angivits i 
kallelsen behandlas. 

Ändras till: 

Mom 5. Förslag som önskas behandlat på årsstämman, skall vara skriftligt och inkommit till 
styrelsen senast den 30 januari. Vid extra stämma får endast ärenden som angivits i kallelsen 
behandlas. 

§ 6. Styrelse  

Mom 1. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av föreningens 
ordförande och fyra, sex eller åtta bland föreningens medlemmar valda ledamöter. Till 
styrelseledamot får även medlems make utses. 

Ändras till: 

Mom 1. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av föreningens 
ordförande och fyra, sex eller åtta bland föreningens medlemmar valda ledamöter. Till 
styrelseledamot får även medlems make/maka eller närstående utses. 

Mom 2. Med undantag för ordföranden väljs styrelsens ledamöter för en tid av två år val 
vartannat år av halva antalet ledamöter.  Mandatperioden avser tiden från den årsstämma, 
då valet företas, till den årsstämma som äger rum två år därefter. 

Ändras till:  



Mom 2. Med undantag för ordföranden och vice ordföranden väljs styrelsens ledamöter för 
en tid av två år val vartannat år av halva antalet ledamöter.  Mandatperioden avser tiden 
från den årsstämma, då valet företas, till den årsstämma som äger rum två år därefter. 

Mom 4. Det åligger styrelsen att handha föreningens intressen, ekonomiska och 
administrativa förvaltning, att representera föreningen utåt samt att övervaka dessa stadgars 
efterlevnad. 

Föreningens ordförande är tillika ordförande i styrelsen. Denna utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt övriga funktionärer, när så kan anses 
nödvändigt. Därjämte tillsätter styrelsen tillsynsmän för fiskevård och vattendistribution och 
fastställer arvoden till dessa. Om styrelseledamot eller revisor utses till tillsyningsman 
fastställer årsstämman arvodet. 

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter i förening eller av den eller de personer 
styrelsen utser. 

Ändras till: (vice ordf. tas bort) 

Mom 4. Det åligger styrelsen att handha föreningens intressen, ekonomiska och 
administrativa förvaltning, att representera föreningen utåt samt att övervaka dessa stadgars 
efterlevnad. 

Föreningens ordförande är tillika ordförande i styrelsen. Denna utser inom sig sekreterare och 
kassaförvaltare samt övriga funktionärer, när så kan anses nödvändigt. Därjämte tillsätter 
styrelsen tillsynsmän för fiskevård och vattendistribution och fastställer arvoden till dessa. 
Om styrelseledamot eller revisor utses till tillsyningsman fastställer årsstämman arvodet. 

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter i förening eller av den eller de personer 
styrelsen utser. 

Tillägg mom 5 föreslås bli: 

Mom 5. Vid frånfälle av ordförande under dennes ordförandeperiod tar vice ordförande över 
ordförandeposten tills en ny ordförande kan väljas vid nästa medlemsstämma.  

§ 11 Information till medlemmarna 

Information om föreningens verksamhet erhålls i första hand ur dessa stadgar och föreningens 
ordningsföreskrifter. Aktuella avgifter, information och kompletterande föreskrifter meddelas 
av styrelsen på lämpligt sätt t ex genom ”Avgiftsblad”, ”Områdesorientering”, ”GTFF 
aktuellt” som kan anslås, utsändas etc. 

Ändras till: 

§ 11. Information till medlemmarna 



Information om föreningens verksamhet erhålls i första hand ur dessa stadgar och föreningens 
ordningsföreskrifter. Aktuella avgifter, information och kompletterande föreskrifter meddelas 
av styrelsen på lämpligt sätt genom anslagstavla och/eller webbsida. Styrelsen kan även 
använda brev och/eller e-brev. 


