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Ändringsförslag 2014
STADGAR
FÖR
RIKSORGANISATIONEN
SAME ÄTNAM
Stadgar gällande per 2009
§1

Förändringsförslag per 2014
Inga ändringsförslag

Notering

§2

§2

Medlemskap för samiska föreningar och
sammanslutningar

Medlemskap för samiska föreningar och
sammanslutningar

Med det nuvarande
tillvägagångssättet tar det lång
tid att bli medlem, samtidigt
som det är enkelt att frånsäga
sig medlemskapet – det är
bara att undvika betala
årsavgiften.

Ändamål
Same Ätnam den samiska
riksorganisationen (RSÄ) skall vara en
samisk huvudorganisation för samerna i
Sverige.
RSÄ har till uppgift att under demokratiska
former tillvarata och befrämja de samiska
intressena i kulturellt, socialt, rättsligt och
ekonomiskt hänseende.
RSÄ skall aktivt verka för att uppnå de mål
som finns fastställd i RSÄ:s
målsättningsprogram och andra beslut av
riksorganisationens landsmöten.

Berättigade till medlemskap i
riksorganisationen är samiska föreningar
och sammanslutningar vars stadgar och
ändamål inte strider mot Same Ätnams
målsättning.

Berättigade till medlemskap i
riksorganisationen är samiska föreningar
och sammanslutningar vars stadgar och
ändamål inte strider mot Same Ätnams
målsättning.

Ansökan om medlemskap i Same Ätnam
enligt denna paragraf skall ske skriftligt och
avgöras av landsmötet. Medlemskap
upphör efter begäran därom till styrelsen
eller om årsavgift ej erlagts.

Ansökan om medlemskap i Same Ätnam
enligt denna paragraf skall ske skriftligt
och avgöras av styrelsen. Medlemskap
upphör efter begäran därom till styrelsen
eller om årsavgift ej erlagts.

§3
Medlemskap för enskilda samer

Medlemskapet löper från det datum
avgiften erlagts till och med att påföljande
år löpt ut.
§3
Medlemskap för enskilda samer

Berättigade till medlemskap i
riksorganisationen är även så person
hörande till den samiska befolkningen. För
enskild medlem, som inte är hedersmedlem,
upphör medlemskapet efter anmälan till
riksorganisationens kansli eller om årsavgift

Berättigade till medlemskap i
riksorganisationen är även så person
hörande till den samiska befolkningen. För
enskild medlem, som inte är
hedersmedlem, upphör medlemskapet efter
anmälan till riksorganisationens kansli
0

Just nu är det svårt att följa
upp medlemskapets gällande.
Bör löpa årskiftesvis med
betalning i förskott. Enklare
att samla påminnelser till
betalning vid ett tillfälle några
månader före årets utgång.
Antogs lm 2014.

Antogs lm 2014.
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ej erlagts.

eller om årsavgift ej erlagts.

Hedersmedlemskap kan meddelas av
landsmötet till medlemmar som har gjort sig
särskilt förtjänta. Hedersmedlemmar
erlägger icke medlemsavgift, men har
samma rättigheter och plikter som enskilda
medlemmar enligt denna paragraf.

Medlemskapet löper från det datum
avgiften erlagts till och med att påföljande
år löpt ut.

§4
Stödjande medlemskap

§4
Stödjande medlemskap

Hedersmedlemskap kan meddelas av
landsmötet till medlemmar som har gjort
sig särskilt förtjänta. Hedersmedlemmar
erlägger icke medlemsavgift, men har
samma rättigheter och plikter som enskilda
medlemmar enligt denna paragraf.

Berättigade till medlemskap i
riksorganisationen är också annan
sammanslutning eller annan enskild person.
Sådan medlem kallas stödjande medlem.
För stödjande medlem upphör
medlemskapet efter anmälan till
riksorganisationens kansli eller om årsavgift
ej erlagts.

Berättigade till medlemskap i
riksorganisationen är också annan
sammanslutning eller annan enskild
person. Sådan medlem kallas stödjande
medlem. För stödjande medlem upphör
medlemskapet efter anmälan till
riksorganisationens kansli eller om
årsavgift ej erlagts.

Stödjande medlem äger ej rösträtt och är ej
valbar till styrelsen.

Medlemskapet löper från det datum
avgiften erlagts till och med att påföljande
år löpt ut.

§5
Uteslutning av medlem

Antogs lm 2014.

Stödjande medlem äger ej rösträtt och är ej
valbar till styrelsen.
Inga ändringsförslag

Medlem som inte uppfyller dessa stadgar
eller på annat sätt handlar i uppenbar strid
med samiska intressen. Landsmötet kan
utesluta medlem omgående.
§6
Ordinarie landsmöte

§6
Ordinarie landsmöte

RSÄ:s högsta beslutande organ är
landsmötet. Ordinarie landsmöte hålls en
gång om året på tid och plats som styrelsen
bestämmer.

RSÄ:s högsta beslutande organ är
landsmötet. Ordinarie landsmöte hålls en
gång om året på tid och plats som styrelsen
bestämmer.

Styrelsen skall senast två månader före
ordinarie lansmöte utfärda kallelse med
uppgivande av tid, plats och antalet
berättigade ombud för ansluten förening
eller sammanslutning.

Ordinarie landsmöte skall hållas i direkt
närhet till medlemsförening eller
medlemsammanslutning, om det inte finns
särskilda skäl att placera det på annan ort.

Motioner till ordinarie landsmöte skall vara
styrelsen till handa senast en månad före
landsmötet.

Styrelsen skall senast två månader före
ordinarie landsmöte utfärda kallelse med
uppgivande av tid och plats.
RSÄ utbetalar ersättning för resa till
medlemsföreningar och
medlemssammanslutningar till en nivå
som avgörs av landsmötet.
Motioner till ordinarie landsmöte skall
vara styrelsen tillhanda senast två veckor

RSÄ har ingen möjlighet att
kontrollera eller följa upp
föreningarnas medlemsantal
innan landsmötet. Inte heller
finns det något tvång för
föreningarna att uppge antalet
medlemmar.
Se §7 hur förfarandet med
ombud ska göras.
Här är den antagna motionen
om landsmötesort
omhändertagen.
Det är svårt för medlemmarna
att hinna med att skriva
motioner, på samma sätt som
det är svårt för styrelsen att
hinna med alla handlingar
innan landsmötet.
Antogs lm 2014.
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före landsmötet.
§7

§7

Vid ordinarie landsmöte skall
förekomma:

Vid ordinarie landsmöte bör
förekomma:

1.

Val av ordförande att leda
landsmötet.
2. Val av sekreterare för landsmötet.
3. Val av justerare för landsmötet.
4. Beslut om sättet för kallelse till
landsmötet.
5. Överläggning och beslut med
anledning av styrelsens och
revisorernas berättelse, samt
därmed sammanhängande frågor.
6. Ärende som av styrelsen
hänskjutits till landsmöte.
7. Ärenden som väckts av medlem.
8. Val av ordförande och styrelse för
RSÄ.
9. Val av utskott.
10. Val av två revisorer jämte
suppleanter.
11. Val av valberedning.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
§8
Arbetsordning under landsmötet
1.

2.

3.

Val av ordförande och, vid behov,
vice ordförande att leda
landsmötet.
Val av sekreterare och, vid behov,
vice sekreterare för landsmötet.
Val av två (2) justerare tillika
rösträknare för landsmötet.
Godkännande av
kallelseförfarande.
Upprop av ombud och
fastställande av röstlängd för
ombud.
Fastställande av dagordning
Styrelsen verksamhetsberättelse.
Ekonomisk berättelse
Revisionberättelse
Överläggning och beslut om
styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut om arvoden för styrelsen,
arvode för uppdrag och
reseersättning för
medlemsföreningar.
Rapporter från RSÄ:s organ och
utskott.
Ärende som av styrelsen
hänskjutits till landsmötet.
Ärenden som väckts av medlem
genom motion.
Budget- och verksamhetsförslag
för nästa verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgifter
för nästa verksamhetsår.
Val av ordförande och styrelse för
RSÄ.
Val av representanter i utskott
och organ.
Val av två revisorer jämte
suppleanter.
Val av valberedning.
Inga ändringsförslag

För att underlätta för presidiets
ordförande och sekreterare
skall yrkanden framställas
skriftligen på särskild blankett.
Anföranden bör vara korta.
Om mötet förefaller hamna i
tidsnöd kan ordförande besluta att
anförandena tidsbegränsas.
Landsmötets ordförande äger
medge den som blivit nämnd vid
namn replik om sådan begärs i
omedelbar anslutning till det
2

I nuvarande stadgar finns inte
den viktiga punkten om
fastställande av ombud.
Punkt om dagordning
saknades också.
Flera punkter saknas som
normalt tas upp på landsmötet
och som borde finnas i
stadgarna har lagts till –
mycket svårt för oerfarna
styrelser att veta vilka
aktiviteter som ska äga rum.
Ändrat åtagande från ”skall”
till ”bör”, så man får
flexibilitet.
Man väljer inte ”utskott” –
man väljer representanter.
Antogs lm 2014.
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4.

5.

6.
7.

aktuell anförandet.
Vid streck i debatten skall
landsmötets ordförande lämna
tillfälle åt dem som så önskar att
framlägga yrkanden. Därefter
anmäls att streck är satt. Sedan
detta skett kan nya yrkanden inte
framställas och nya talare kan inte
erhålla ordet i den aktuella frågan.
Reservation mot beslut skall
anmälas i omedelbar anslutning till
behandlingen av det aktuella
ärendet. Reservationen skall
snarast efter beslut i frågan,
skriftligen lämnas till landsmötets
ordförande eller sekreterare.
Särskild blankett finns i lokalen.
Yrkande om återremiss prövas
före alla andra yrkanden.
Fråga som inte upptas i denna
arbetsordning eller regleras i Same
Ätnams stadgar regleras av
landsmötets ordförande i enlighet
med sedvanlig praxis.

§9
Rösträtt för samiska föreningar och
sammanslutningar

§9
Rösträtt för samiska föreningar och
sammanslutningar

Denna punkt antogs vid
årsmötet 2013.
Antogs med ett förtydligande.

Samiska föreningar och sammanslutningar
äger ombud
till landsmötet i förhållande till
medlemmars registrerade
medlemsantal. Intill 15 registrerade
medlemmar ger rätt till ett ombud, därefter
ger varje påbörjat femtontal registrerade
medlemmar rätt till ytterligare ett ombud.

Samiska föreningar och sammanslutningar
äger rätt till ombud vid SÄ landsmötet
Varje sameförening/sammanslutningen har
rätt till 5 ombud.
Sameföreningen/sammanslutningen utser
representanter till landsmötet.

Varje ombud äger 15 röster.
Ombud kan ej utöva rösträtt för annat
ombud.
Vid röstningsförfarande röstar ombud med
ett rött röstkort. Rött röstkort representerar
15 röster.

Sameföreningen/sammanslutningen
utfärdar en fullmakt för de valda ombuden.
Ombudet kan överlåta sin rösträtt vid
förhinder till annat ombud genom fullmakt
till det ombud som ska föra dennes talan.
1 fullmakt är 20 röster. Fullmakten ska
fyllas i på särskild blankett som
tillhandhålls av SÄ
Den sameförening/sammanslutning som
inte har fullmakt kan endast rösta som
enskild medlem.
Vid röstningsförfarande röstar ombud med
ett eller flera röda röstkort beroende på
antalet fullmakter. Ett (1) rött röstkort
representerar 20 röster.

§ 10

Inga ändringsförslag
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Rösträtt för enskilda samiska
medlemmar
Varje enskild samisk medlem äger vid
landsmötet en röst från och med det år
medlemmen fyller 16 år.
Enskild samisk medlem äger inte samtidigt
rösträtt för annan medlem.
Vid röstningsförfarande röstar enskild
medlem med ett grönt röstkort. Grönt
röstkort representerar 1 röst.
§ 11
Beslut

Inga ändringsförslag

Beslut fattas där ej annat föreskrivs i dessa
stadgar med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst utom vid
val där lotten avgör.
§ 12
Extra landsmöte

§ 12
Extra landsmöte

Ett extra landsmöte får utlysas av styrelsen
eller minst 4 styrelseledamöter för visst
ärende eller när revisorerna så påfordrar
eller när 2/3 av organisationens medlemmar
till styrelsen gör skriftlig framställning
därom med angivande av de ärenden som de
önskar behandla.

Ett extra landsmöte får utlysas av styrelsen
eller minst 4 styrelseledamöter för visst
ärende eller när revisorerna så påfordrar
eller när 2/3 av organisationens
medlemmar till styrelsen gör skriftlig
framställning därom med angivande av de
ärenden som de önskar behandla.

Kallelse till extra landsmöte skall av
styrelsen, senast 14 dagar före extra
landsmöte, ske skriftligt till medlemmarna. I
kallelsen skall ärendet anges samt tid, plats
och antal berättigande ombud för ansluten
förening eller sammanslutning samt
enskilda medlemmar.
§ 13
Landsmötets öppenhet

Kallelse till extra landsmöte skall av
styrelsen, senast 14 dagar före extra
landsmöte, ske skriftligt till medlemmarna.
I kallelsen skall ärendet anges samt tid och
plats.

RSÄ:s landsmöten är öppna för envar.
§ 14
Valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter samt
3 suppleanter varav en sammankallande.
Valberedningens ledamöter skall vara
opartiska i all debatt gällande ledamöter och
tilltänkta ledamöter.
ordinarie landsmöte utser ledamöter till
valnämnd för en mandatperiod av tre år.
Valnämnd skall föreslå ledamöter till
samliga val, utom val av ledamöter till
valnämnd.

RSÄ har ingen möjlighet att
kontrollera antal berättigade
ombud.
Antogs lm 2014.

Inga ändringsförslag

§ 14
Valberedning

Svårt att hitta personer för att
fylla upp alla platser.

Valberedningen består av 2-3 ledamöter
samt 1-2 suppleanter varav en ledamot är
sammankallande.

Vallistan kan göras tillgänglig
på många sätt – via e-post, på
hemsida etc.

Valberedningens ledamöter skall vara
opartiska i all debatt gällande ledamöter
och tilltänkta ledamöter.

Ledamöterna bör väljas
växelvis.
Antogs lm 2014.

Ordinarie landsmöte utser ledamöter till
valnämnd för en mandatperiod av två år.
Valnämnd skall föreslå ledamöter till
samliga val, utom val av ledamöter till
valnämnd.

Medlemmar skall ges möjligheter att
4
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inkomma med förslag till valberedningen
genom utsänd vallista.
Valnämndens förslag skall medfölja
dagordningen till landsmötet.
§ 15 a
Ordförande
Ordförande väljs direkt av ordinarie
landsmöte för en mandatperiod av 2 år.
§ 15 b
Styrelsen
Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter
samt 4 suppleanter som deltar enl. rullande
schema. Dessa väljs av landsmötet för 2 år.
Vid jämna år utses 3 ordinarie ledamöter
och 2 suppleanter.
Vid udda år utses 3 ordinarie ledamöter och
2 suppleanter.
Avgår ledamot inom mandatperioden sker
fyllnadsval för återstående del av perioden
på närmast följande landsmöte.
§ 16
Styrelsen utser inom sig vice ordförande
samt inom sig eller utom sig sekreterare och
kassör.
Styrelsen utser firmatecknare för RSÄ.

Medlemmar skall ges möjligheter att
inkomma med förslag till valberedningen
genom tillgänglig eller utskickad vallista.
Valnämndens förslag skall medfölja
dagordningen till landsmötet.
§ 15 a
Ordförande
Ordförande väljs direkt av ordinarie
landsmöte för en mandatperiod av 1 eller 2
år.
§ 15 b
Styrelsen
Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter,
utöver ordförande, samt 2-4 suppleanter
som deltar enligt rullande schema. Dessa
väljs av landsmötet för 2 år.
Vid jämna år utses 3 ordinarie ledamöter
och 1-2 suppleanter.
Vid udda år utses 3 ordinarie ledamöter
och 1-2 suppleanter.
Avgår ledamot inom mandatperioden sker
fyllnadsval för återstående del av perioden
på närmast följande landsmöte.
§ 15 c
Roller och firmatecknare

Bör finnas utrymme för
ordförande att bara väljas på
ett år.
Antogs lm 2014.
Förtydligande om att det är
sex ordinarie ledamöter vid
sidan av ordförande.
Svårt att få ihop 7 + 4 unika
individer, och det räcker gott
med 2 suppleanter.
Egentligen skulle detta sänkas
till fem ordinarie ledamöter,
och ge ordförande utslagsröst,
för att minska behovet av
antal.
Antogs lm 2014.

Antogs lm 2014.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande
samt inom sig eller utom sig sekreterare
och kassör.
Styrelsen utser en kontaktperson till
valberedningen inom
styrelsen/suppleanter.

§ 17
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger
årligen samt dessutom när styrelsens
ordförande så anser nödvändigt, när minst 3
styrelseledamöter eller utskott så begär med
angivande av ärende som dom önskar
behandlade.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4
ledamöter är närvarande.
Protokoll skall föras vid
styrelsesammanträde och skall finnas samlat
på riksorganisationens kontor.

§ 18

Styrelsen utser firmatecknare för RSÄ.
§ 15 d
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger
årligen samt dessutom när styrelsens
ordförande så anser nödvändigt, när minst
3 styrelseledamöter eller utskott så begär
med angivande av ärende som de önskar
behandlade.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4
personer ur styrelsen är närvarande.
Protokoll skall föras vid
styrelsesammanträde och skall finnas
enkelt tillgängliga för styrelsens
representanter, på det sätt som styrelsen
avgör.
§ 15 d
5

Lagt till rubrik.
Styrelsen ska kunna avgöra att
ha protokollen samlade på ex
digital plats. Mycket krångligt
att samla protokollen på
kontoret om det inte finns
personal tillgängliga.
Protokollen ska vara skannade
och påskrivna.
Antogs lm 2014.
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Arbetsutskott Arbetsgrupp
Styrelsen utser arbetsutskott om minst 3
ledamöter.

Arbetsutskott
Inga ändringsförslag

Arbetsutskottet har att förbereda
styrelsesammanträden och verkställa
styrelsens beslut.
Särskild arbetsgrupp kan av styrelsen utses
för viss fråga.
Styrelsen beslutar om direktiv och
samarbetsformer för arbetsgruppen, samt
utser arbetsgruppens ordförande och
ledamöter.
§ 19
Utskott
RSÄ:s utskott utses av landsmötet och har
att till styrelsen bereda frågor som hör till
utskottets ämnesområde.
Utskott består av minst 3 ordinarie
ledamöter, valda av landsmötet för en
mandatperiod av två år.
Utskott utser inom sig utskottsordförande
samt, inom sig eller utom sig,
utskottssekreterare.
Utskottet sammanträder minst två gånger
årligen, samt dessutom när utskottets
ordförande så anser nödvändigt eller
styrelsen så begär med angivande av de
ärenden som de önskar få behandlade.
Utskottet är beslutsmässigt när minst 3
ledamöter är närvarande.
Protokoll skall föras vid
utskottssammanträde och skall finnas samlat
på riksorganisationens kontor.
Utskottets verksamhet kan av styrelsen
begränsas av ekonomiska skäl.

§ 16
Rådet
Medlemmar i Rådet utgörs av Styrelsen
inklusive suppleanter, Valberedning,
lekmannarevisor samt RSÄ:s
representanter i organ och utskott, både
ordinarie och suppleanter.
RSÄ ska utveckla former så att Rådet får
fortlöpande information om Styrelsens
arbete.
RSÄ skall om möjligt årligen sammankalla
Rådet för kvalitets- eller strategiarbete,
eller för utbildning.
§ 17
Uppdrag
RSÄ:s styrelse kan utse personer till
särskilda uppdrag för att representera RSÄ.
Representanter i uppdrag ska i första hand
utgöras av medlemmar i Rådet och i andra
hand av medlemmar inom RSÄ.
Vid uppdrag står RSÄ för resa och boende
där det behövs.
Landsmötet beslutar om arvodesnivå för
Uppdrag.

6

Punkt 19 uppdelad.
Stadgarna nämner ingenting
om representanter för organen,
endast utskott.
Svårt att hitta personer som
kan bemanna utskott med 3
ledamöter, enklare med 2 – 1
ordinarier och en suppleant.
Förslag om andra förenklingar
för utskott
RSÄ måste också tillföra
konceptet ”Uppdrag” med
tanke på alla
uppdragsmöjligheter som
uppstår politiskt och mellan
föreningar.
Antogs lm 2014.
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Landsmötet beslutar om direktiv och
samarbetsformer för utskott.

§ 18
Representanter i RSÄ:s organ
Ett organ i RSÄ utgörs av en stiftelse eller
organisationen som RSÄ förvaltar eller på
andra sätt har verksamhet genom
medlemskap eller aktivt deltagande.
RSÄ uppdaterar årligen mandatperioder
för respektive organ och tillser att
valberedning har nödvändig information
för att val ska kunna göras.
Representanterna i organen avlägger
årligen en rapport om organets
verksamhet, och hur representanten och
RSÄ:s målsättningar kommit organet till
godo. Denna rapport avges antingen
muntligt vid RSÄ:s landsmöte och/eller
skriftligen minst fyra veckor innan
landsmötet.
§ 19
Utskott
RSÄ:s utskott utses av landsmötet och har
att till styrelsen bereda frågor som hör till
utskottets ämnesområde.
Utskott består av minst 2 ordinarie
ledamöter, valda av landsmötet för en
mandatperiod av två år.
Utskotten utser själva en person som är
sammankallande.
Utskottet sammanträder minst en gång per
år, samt dessutom när någon inom
utskottet så anser nödvändigt eller
styrelsen så begär med angivande av de
ärenden som de önskar få behandlade.
Utskottet är beslutsmässigt när minst 2
ledamöter är närvarande.
Protokoll skall föras vid
utskottssammanträde och skall finnas
enkelt tillgängligt för medlemmar inom
Rådet.
Utskottets verksamhet kan av Styrelsen
begränsas av ekonomiska skäl.

§ 20
Kontor och personal

Landsmötet beslutar om direktiv och
samarbetsformer för utskott.
§ 20
Kansli och personal

Same Ätnam bör ha ett kontor.

Same Ätnam bör ha ett kansli.

Personal utses av styrelsen, som beslutar om

Personal utses av styrelsen, som beslutar
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tillsättning av alla tjänster inom
riksorganisationen samt fastställande av
gällande anställningsvillkor.

§ 21
Räkenskaper
RSÄ:s räkenskaper och förvaltning granskas
årligen av två revisorer. 1 revisor och 1
suppleant utses för två år i taget vid
landsmötet. En revisor är auktoriserad och
väljs ej av landsmötet.
Räkenskaperna och protokollen skall jämte
verksamhetsberättelse tillställas revisorerna
en månad Före landsmötet.
Revisorerna kan påfordra sammankallande
av extra landsmöte.

§ 22
Medlemsavgift
Landsmötet beslutar om medlemsavgiftens
storlek inför nästkommande år för såväl
enskild/familj som för
föreningar/sammanslutningar.
§ 23
Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut
med minst två tredjedelars majoritet vid två
på varandra följande landsmöten efter
styrelsens beredning.
§ 24
Upplösning

om tillsättning av alla tjänster inom
riksorganisationen samt fastställande av
gällande anställningsvillkor.
Saknas ett kansli skall en kassör utses
inom styrelsen.
§ 21
Räkenskaper
RSÄ:s räkenskaper och förvaltning
granskas årligen av två revisorer. 1 revisor
och 1 suppleant utses för två år i taget vid
landsmötet. En revisor ska vara godkänd
om inte bidragsgivare kräver något annat,
och väljs ej av landsmötet.
Räkenskaperna och protokollen skall jämte
verksamhetsberättelse tillställas
revisorerna en månad före landsmötet, om
inte annat förfarande bestäms av
revisorerna.

Onödigt och kostsamt att ha
en auktoriserad revisor när
lagar inte kräver detta och det
i praktiken när samma sak.
Sametinget kan dock kräva det
om verksamhetsmedelsnivån
är högre än ett visst belopp.
Det är ibland svårt att tillse att
revisorna har alla handlingar
en månad innan. Då kommer
man överrens om annat
förfarande.
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Revisorerna kan påfordra sammankallande
av extra landsmöte.
Inga ändringsförslag

§ 23
Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan ske genom
beslut med minst två tredjedelars majoritet
vid ett (1) landsmöte och vid ytterligare ett
(1) landsmöte, eller medlemsmöte, efter
styrelsens beredning.
Inga ändringsförslag

RSÄ kan icke upplösas med mindre än att
beslut härom fattas med minst fem
sjättedelars majoritet av de angivna rösterna
vid landsmötet och bekräftas vid extra
landsmöte tidigast två månader därefter.
Skulle RSÄ upplösas beslutar mötet hur
med dess tillgångar skall förfaras.

8

Antogs lm 2014.

