
Motion till årsstämma i Lerbergets Byalag Ekonomisk Förening i mars 2023 

 

Förändringar av stadgar 

Vid årsstämma 2022 togs beslut om att göra ett antal stadgeändringar rörande bl a utökad rösträtt 
för på fastighet folkbokförd medlem utan att beröra grunderna för medlemskapet enligt § 2.  
 
Utifrån Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska varje medlem ha en röst enligt 6 kap § 3, om 
inte något annat har bestämts i stadgarna. Vidare finns inskrivet i 6 kap § 38 att Föreningsstämman 
inte får fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till 
nackdel för föreningen eller någon annan medlem. 
 
Utifrån lagens kap 1 § 4 skrivning om syftet gäller att det ska främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i. 
 
Mitt förslag är att en arbetsgrupp/styrelsen får i uppdrag att tydliggöra vilka konsekvenser en 
förändrad rösträtt innebär för de medlemmar som inte får lika rösträtt och inte heller kan bli 
nominerade till styrelseposter av valberedningen pga att de inte är folkbokförda på fastighet. I 
uppdraget ska också ett förslag utarbetas till anpassade skrivningarna i samtliga paragrafer i 
stadgarna genom att tydliggöra föreningens ekonomiska syfte, medlemskapet och om det ska finnas 
olika medlemskap, styrelsens roll och ansvar samt rösträtten. 
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Cecilia Rönn 
Sjöstens Guda 1  
 
 

Styrelsens förslag till beslut: 
 
Styrelsen föreslår att motionen ska avslås.  
 
Till föreningsstämman 2021 inkom en motion med förslag om differentierad rösträtt, vilken stämman 
ställde sig bakom. Efter utredning återkom styrelsen vid påföljande stämma med en proposition med 
förslag till ändringar i stadgarna. Eftersom denna inte fick hundraprocentigt stöd måste den även 
underställas årets stämma, och då krävs bifall från minst två tredjedelar av de röstande.  
 
Styrelsen bedömer alltså att de utredningar och överväganden som styrelsen gjorde inför 
formuleringen av liggande proposition uppfyller de önskemål om utredning som motionären föreslår. 
 
 


